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EDIÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2010

PALAVRA DO PRESIDENTE

Amigos, encerramos 2009 com conquistas significativas para nossa
FEBRAEDA.
Após uma excelente reunião em novembro com a Dra. Ana Lúcia
Alencastro no Ministério do Trabalho em Brasília, participamos no dia 07
de dezembro de reunião do Fórum Paulista de Aprendizagem-FOPAP,
liderado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do
Estado de São Paulo, ocasião em que foram indicados os membros de
sua Coordenação Executiva Provisória - mandato de 1 (um) ano. A
FEBRAEDA foi eleita como uma das representantes no segmento
“Sociedade Civil Organizada”, ao lado da ONG “Atletas Pela Cidadania”.
A FEBRAEDA tem como seu titular no FOPAP este Presidente e, como
suplente, a Assessora Técnica Regina Sartório.
Outra grande satisfação foi ver nossos filiados também eleitos em seus
segmentos, “Entidades certificadoras e/c Cadastro Nacional de
Aprendizagem”: 1 – Entidades de grande porte; como titular o ESPRO e
suplente o CAMP Pinheiros e, 2 – Entidades de médio porte; a Guarda
Mirim de Piracicaba como Suplente.
Destacamos, também, a eleição da amiga e colaboradora Dra. Rozangela Borota Teixeira, como
titular das “entidades de pequeno porte”, representando a Associação Criança Feliz de Paulínia.
Parabenizamos os demais eleitos, inclusive o CEPRO-Centro Profissionalizante Rio Branco,
titular das ONG’s de médio porte que, apesar de não ser nosso associado, compartilha conosco
o ideal e vínculo “Rotários”.
A participação nessas instâncias é fundamental para que, gradativamente, o Poder Público
conheça / reconheça nossa ação séria em prol da formação dos jovens brasileiros.
Parabéns a todos e muito ânimo para que os trabalhos continuem, se renovem e ampliem!!
GUILHERME TEODORO MENDES
Presidente

NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEIÇÃO DOS CONSELHOS REPRESENTATIVOS

A mobilização das entidades de assistência social, como eleitoras e/ou candidatas nos processos de eleição
dos “Conselhos Representativos da Assistência Social” é imprescindível para dar voz à sociedade civil
organizada, no intuito de construir políticas públicas condizentes com a realidade e as necessidades do
povo brasileiro.
A FEBRAEDA já divulgou datas e requisitos para essa participação. E, vamos estar atentos, não somente
ao processo, mas também ao resultado, cobrando dos eleitos seu papel frente à demanda social.
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.......................................................
CONSEAS – Conselho Nacional de Assistência Social...............................................
COMAS-SP – Conselho Municipal de Assistência Social São Paulo..........................

eleição em 21 de maio de 2010.
eleição em 03 de maio de 2010.
eleição em 24 de abril de 2010.

***
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vamos providenciar relatórios e documentos com todo detalhe e atenção à nova lei. É de extrema
importância, hoje, nossas entidades contarem com uma assessoria contábil especializada no terceiro setor.
Foi publicada, dia 30 de novembro de 2009, a LEI Nº 12.101 sancionada com vetos em 27 de novembro de
2009. Esta lei dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida
Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm

***
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Os debates sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a atualização e a troca de informações
sobre “o que está acontecendo na assistência” são imprescindíveis para garantir a continuidade dos
nossos trabalhos que promovem condições de vida mais dignas, bem como voz e efetiva participação
àqueles que atendemos em nossos programas e projetos.
Nesse sentido, a FEBRAEDA divulgou e sempre divulgará eventos que propiciem a discussão e a promoção
da “responsabilidade cidadã”, principalmente junto às entidades que atuam diretamente com o público da
assistência.
Somos plurais, convivemos com a diversidade e com divergências, mas temos um ideal comum e o
princípio da cooperação e transparência: vamos participar para fazer escolhas realmente consciente!.
Nesse intuito, divulgamos os eventos:

***
DEBATES E REUNIÕES REGULARES PROMOVIDAS PELOS FEBAS – Fórum
das Entidades Beneficentes de Assistência Social de São Paulo – a ficha de
inscrição para adesão ao movimento foi encaminhada por e-mail. No caso de
desejar participar outras informações podem ser solicitadas na apf@apf.org.br.
O FEBAS é um espaço de debate e organização-união para as entidades da assistência social e tem na
direção dos trabalhos nossa amiga e diretora Dora Silvia Cunha Bueno e o ex-Presidente do COMAS-SP
Marcelo Monello.

***

SEMINÁRIO “O SUAS E AS METRÓPOLES – 17 de março – Auditório da CUT – Apoio do FAS –
Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo.
O Sistema Único da Assistência Social – SUAS é uma conquista da sociedade brasileira, um direito dos
cidadãos, que representa uma nova concepção de modelo de gestão das ações da Assistência Social.
Apresentar um painel e avaliação da implantação do “SUAS” nas metrópoles e debater os desafios para sua
efetivação, são objetivos deste seminário.
O seminário teve como convidados: SIMONE ALBUQUERQUE (MDS/SNAS); ALDAIZA SPOSATI
(NEPSA/PUCSP), NEIRI BRUNO (NEPSA/PUCSP), MARLENE MERISSE DO CRESS SP E REPRESENTANTES
DO FAS.

***

REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CNAS - dia 30 de março, auditório do Instituto Social,
Educativo e Beneficente Novo Signo. Apoio da REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor .
Resumos dos trabalhos desenvolvidos nesses espaços podem ser solicitados à FEBRAEDA em sua sede ou
diretamente aos organizadores, nos links ou e-mails indicados. Anexo, e para aprofundamento, indicamos o
“Decálogo dos Direito Socioassistenciais”.

NOTÍCIAS DOS MOVIMENTOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
11 e 12 de março
SEMINÁRIO SOBRE O TRABALHO INFANTO JUVENIL, aconteceu no Parque Tecnológico de São José
dos Campos – Núcleo Eng. Riugi Kojima. Promoção: AMATRA 15 – Associação dos Magistrados do Trabalho
da 15ª Região. Informação sobre conclusões e propostas pelo e-mail: falecom@amatra15.org.br.
Fone: (19) 3251-9036.

05 a 07 de maio
XXIII CONGRESSO DA ABMP – Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e
Defensores Públicos da Infância e da Juventude, em Brasília/DF – material-resumo no site/endereço:
http://www.eventoall.com.br

VISITAS DO TRIMESTRE
NA SEDE
10 de fevereiro e 11 de março
GUARDA MIRIM DE VOTORANTIM, recebemos a equipe da GM Votorantim liderada pelo Presidente
Gentil Pereira Garcia, para reunião com os departamentos técnico (sócio-educativo) e jurídico.
25 de fevereiro
CLASA – CASA LIONS – recebemos diretores e técnicos da entidade que é dirigida pelo Lions Club Santo
André e que atua naquela região formando jovens aprendizas.
A “CLASA” é a mais recente filiada à FEBRAEDA, a qual damos calorosas boas vindas!
17 de março
PINHALZINHO – recebemos Vereadora daquela cidade, a Sra. Claudete Aparecida Coli, interessada em
introduzir/implantar o programa de aprendizagem profissional em organização social já existente na quele
município. A FEBRAEDA colocou sua estrutura e materiais à disposição, sendo a reunião encerrada comum
almoço no CAAP´Ipiranga.

***

EM CAMPINAS: PREPARANDO NOSSO SEMINÁRIO
11 – FEVEREIRO - 2010
O Presidente da FEBRAEDA Guilherme Teodoro Mendes , Assessora
Técnica Regina Sartório e Assistente Administrativa Solange
Santana, estiveram em na sede dos Patrulheiros Campinas para
reunião
preparatória
do
“1º
SEMINÁRIO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DA FEBRAEDA EMCAMPINAS”.
Fomos recebidos pelo Presidente Paulo C. Motta e sua equipe.
Encerramos os trabalhos com um excelente o almoço ofertado com
especial carinho pelos companheiros dos Patrulheiros de Campinas.

Na foto acima: Regina, José
Roberto, Paulo Motta e
Rozangela.

Na foto ao lado: Guilherme T.Mendes, Regina
Sartório e Paulo Celso Motta.

No mesmo dia, visitamos a sede da AEDHA Campinas onde,
igualmente, fomos calorosamente recepcionados pela Presidente Sra.
Maria Helena Novaes Rodrigues.
Retornamos felizes, por saber que contamos com dois excelentes
associados, que realizam um trabalho com competência
e dedicação extremas.
Nosso Seminário tem tudo para ser um sucesso!
Na foto: Regina e Guilherme ladeiam
Maria Helena N. Rodrigues.

INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO – SEDE DOS PATRULHEIROS DE CAMPINAS
06 – MARÇO - 2010
O Presidente da FEBRAEDA e sua “equipe de apoio” Regina, Renata, Silvia e Roberto - participaram da
solenidade de inauguração do novo prédio dos
Patrulheiros de Campinas, e que impressionou em todos
os detalhes: do planejamento/ organização, recepção,
apresentações culturais, até os “emocionados e
emocionantes” depoimentos da “sempre Coordenadora”
Maria Angélica, de ex-patrulheiros, do Presidente Paulo
Motta, enfim, de todos os que puderam externar seu
carinho pela casa que completará 44 anos em 6 de maio
próximo.

Parabéns companheiros Paulo, Salvador, José
Roberto, enfim, toda a equipe dos “Patrulheiros de
Campinas” que fazem por merecer o destaque e o
prestígio na cidade de Campinas, bem como os
aplausos e homenagens de toda a “família
Patrulheirismo”!

REUNIÃO DE TRABALHO NO CAAP´IPIRANGA
23 – MARÇO - 2010
Recebemos os amigos dos Patrulheiros de Campinas na sede do CAAP´Ipiranga, para tratar do nosso “1º
Seminário” . A reunião foi muito produtiva, quando alinhamos o protocolo e listamos as últimas providências
no intuito de fazer, deste, um belo e produtivo evento.

Na foto, da esquerda para a direita: Solange Santana, Luiz Antonio Salvador,
Tânia Pastorelli, Paulo Celso Motta, Regina Sartório, José Roberto Strundfeld
e Silvia Coviello.

NOTÍCIAS - APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
FOPAP – FÓRUM PAULISTA DE APRENDIZAGEM
JANEIRO-MARÇO
Participamos da 1ª reunião da Comissão executiva do FOPAP em 15 de janeiro e, em seguida, em 18 de
janeiro, 22 de fevereiro e 15 de março, também estivemos presentes nas reuniões ampliadas no auditório
da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego à Rua Martins Fontes. O Regimento Interno do FOPAP
e as metas de trabalho estarão no nosso site na próxima semana, assim que solicitada e obtida autorização
oficial para tanto.

***

LEGISLAÇÃO – PORTARIA MTE 546 /2010
12 – MARÇO – 2010
INSPEÇÃO DO TRABALHO DISPOSIÇÃO – RESUMO: Disciplina a forma de atuação da Inspeção do
trabalho, a elaboração do planejamento da fiscalização, a avaliação de desempenho funcional dos Auditores
Fiscais do Trabalho, e dá outras providências.
http://www.informanet.com.brdestaques/detalhes.php/id=11686

***
TREINAMENTO – ARCO OCUPACIONAL DO SETOR BANCÁRIO– II
MARÇO - MAIO
Divulgamos no início de março a nova etapa de capacitação. Vários dos nossos associados participaram da
formação aqui em São Paulo – capital, que ocorreu na sede da SRTES/SP.
Para aqueles que ainda não realizaram sua inscrição, e reforçando a informação anterior, “colamos” o
calendário e o site.
http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/arcos_ocupacionais.asp
Confira o cronograma para a 2ª etapa da capacitação:
Data
Local
16 a 19 de março

São Paulo

23 a 26 de março

Belém

06 a 09 de abril

Porto Alegre

13 a 16 de abril

Belo Horizonte

13 a 16 de abril

Rio de Janeiro

27 a 30 de abril

Recife

27 a 30 de abril

Brasília

04 a 07 de maio

Manaus

11 a 14 de maio

Salvador

***
PALESTRA: PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
23 – MARÇO
PROMOÇÃO AESCON-SP,SESCON-SP E PARCERIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Palestra com José Roberto de Melo
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo.
O Presidente da Federação, Guilherme Teodoro Mendes e a técnica do CAAP´I Tânia Pastorelli, assistiram a
palestra no auditório do SESCON-SP, que abordou os seguintes temas: “FOPAP - Fórum Paulista de
Aprendizagem Profissional”, “CNA – Cadastro Nacional de Aprendizagem”, “Legislação da Aprendizagem” e
“O papel das empresas”.

***
***

III REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE APRENDIZAGEM
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E PARCEIROS DA APRENDIZAGEM
23 - MARÇO - 2010
NOTÍCIA: Fórum Nacional lança Selo de Responsabilidade Social
Durante o evento do MTE também foi validado o Plano
Nacional da Aprendizagem e firmado acordo de cooperação
em apoio a jovens em situação de exploração sexual

Foto: Renato Alves
O secretário-executivo do MTE, André Figueiredo participou da reunião do
fórum.

Brasília, 23/03/2010 - O Ministério do Trabalho e Emprego realizou na manhã desta terça-feira feira (23),
em Brasília, a terceira reunião ordinária do Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional. Palco de
deliberações importantes sobre o tema, o evento teve como intuito validar o Plano Nacional da
Aprendizagem. Além disso, durante a solenidade, o secretário-executivo do Trabalho e Emprego, André
Figueiredo, assinou a portaria que institui o Selo de Responsabilidade Social Parceiros da Aprendizagem,
bem como um acordo de cooperação com o Serviço Social da Indústria (SESI).
Com base na discussão de dez ações de estímulo à aprendizagem profissional (resultado da compilação de
um material mais amplo, com 21 ações, construído desde o ano passado), os integrantes do Fórum Nacional
passaram a formular um planejamento estratégico para aperfeiçoar a divulgação e a metodologia do
programa de aprendizagem no país. A idéia é que após essa validação, que será realizada de forma
tripartite, e o aprimoramento das ações apresentadas, o Plano Nacional da Aprendizagem possa entrar em
vigor ainda no primeiro semestre deste ano.
Parceiros da Aprendizagem - Durante o evento, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego,
André Figueiredo, assinou a portaria que cria o Selo de Responsabilidade Social Parceiros da Aprendizagem.
A marca será concedida às empresas, entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica,
entidades governamentais e outras instituições que desenvolvam ações diferenciadas em favor da
aprendizagem profissional. Entre os vários critérios estabelecidos pelo MTE para que as instituições possam
receber o selo, destacam-se a contratação de jovens pertencentes a grupos de vulnerabilidade social, com
deficiência física, e egressos de programas sociais custeados pelo poder público.
Com validade de um ano, o Selo Parceiros da Aprendizagem poderá ser revalidado sempre que as
instituições
apresentem
um
trabalho
de
promoção
e
estímulo
sobre
o
tema.
Cooperação - Outro grande passo dado em favor da aprendizagem foi a assinatura do acordo de cooperação
entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Serviço Social da Indústria (SESI). Agora, egressos do
programa Vira Vida (que ajuda jovens em situação de exploração sexual) também serão privilegiados no
processo de contratação de aprendizes.
Assessoria de Imprensa do MTE- acs@mte.gov.br
http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp/IdConteudoNoticia=6867&PalavraChave=fórum

***
REUNIÃO DE TRABALHO EM BRASÍLIA
24 – MARÇO – 2010
Fernando Fernandes Leite (Vice-Presidente FEBRAEDA), Dr. Leonardo Vizentim (advogado FEBRAEDA), Dra.
Rozângela Borota Teixeira (advogada dos Patrulheiros de Campinas), e Regina M. Sartório (Assessora
Técnica da FEBRAEDA), participaram de reunião com a Assessoria Técnica no MTE/BRASÍLIA dando
continuidade às ações e contatos iniciados em julho de 2009.
A recepção da equipe foi excelente. Esperamos, em breve, ter mais notícias sobre estes contatos para
encaminhar a todos os associados.

***

LEGISLAÇÃO – PORTARIA 656/2010
29 – MARÇO – 2010
ASSUNTO: Cria o “Selo Parceiros da Aprendizagem”, bem como disciplina a com cessão do documento às
entidades merecedoras.

http://www.revistajuridica.com.br/content/legislacao.asp?id=103859
***
VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE E DIRETORIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO– 15ª REGIÃO
25 – MARÇO – 2010

Nesta data, com o Promotor Público Dr. Bernardo Leôncio Horácio recebeu em audiência nosso Presidente
Guilherme Teodoro Mendes, o Vice-Presidente Dr. Paulo Hadich; o 1º Secretário José Gomara Sobrinho e o
Diretor de Relações Públicas José Carlos dos Reis acompanhado do Diretor Jurídico da GM Santa Bárbara
D’Oeste, Dr. Sergio Surge, para tratar de assuntos de interesse de nossos filiados.
A reunião foi muito proveitosa e, certamente, agendaremos novos contatos.

ESPECIAL
*******************************************************************

HOMENAGEM
No dia 08 de março, nossa Diretora e
Assessora da Presidência da FEBRAEDA Dora
Silvia Cunha Bueno foi homenageada
pela
“Organização Feminina Wizo de São Paulo e
Grupo Chana Szenes” , por sua dedicação às
ações solidárias entre os povos e exemplo de
ética e liderança, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher .

Na foto, prestigiando a amiga na merecida
homenagem, da esquerda para a direita: General
João Beraldo – Diretor Institucional da Fundação Ermínio
Ometto, Fernando Fernandes Leite – Presidente da
AEHDA Araras e Vice da FEBRAEDA, a homenageada
Dora Silvia Cunha Bueno, Guilherme Teodoro Mendes –
Presidente da FEBRAEDA e Regina Maria Sartório –
Assessora Técnica.

*********************************************************************

VAMOS TRABALHAR PARA QUE NOSSO “VIII ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES,
COORDENADORES E TÉCNICOS EM CAMPINAS” SEJA UM SUCESSO!
O LANÇAMENTO COMO “1º SEMINÁRIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
DA FEBRAEDA EM CAMPINAS” SERÁ UM MARCO NA HISTÓRIA DAS NOSSAS ENTIDADES.

MENSAGEM DA ESTAÇÃO

“VOCÊ TEM QUE SER A DIFERENÇA
QUE VOCÊ QUER VER NO MUNDO”

GANDHI

********************************************************************

BOLETIM INFORMATIVO
ENVIEM CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA NOSSA SEDE:
RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 581 - IPIRANGA – São Paulo – SP - CEP:04216-060
FONE/FAX: (11) 2068-6214

E-MAIL: febraeda@febraeda.com.br
SITE: www.febraeda.com.br

