“É NOTÍCIA” - Nº 20 – 2011
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

“A melhor mensagem de Natal é aquela
que sai em silêncio de nossos corações e
aquece com ternura os corações daqueles
que nos acompanham em nossa
caminhada pela vida”
Autor Desconhecido

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2012 repleto de luz, paz e esperança!
PAULO HADICH
Presidente da Diretoria Executiva da Febraeda
GUILHERME TEODORO MENDES
Presidente de Honra da Febraeda

NOVIDADES NA SEDE
Nossos trabalhos estão crescendo, e a equipe também.
Em outubro de 2011, contratamos a aprendiz do
CAAPI, Gabriela Amorim, para auxiliar nas
atividades administrativas na sede, sob supervisão
de nossa Assistente Administrativa Márcia Ragadalli.
Temos de dar o exemplo: é preciso dar
oportunidade aos jovens!
Bom período de aprendizagem, Gabriela!
Feliz Natal de todas nós!!!!

NOTÍCIAS DOS AMIGOS
NOVO FILIADO NA „FAMÍLIA‟
A JIP São Vicente se filiou ao movimento da FEBRAEDA em novembro, após um „longo
namoro‟.
Sejam bem vindos!
Nossa Assistente Social Maria Silvia, continua visitando entidades com interesse em
filiação à FEBRAEDA. Esperamos que em 2012 nossa família „aumente‟ e possamos
contar com mais amigos para o movimento.
Além dessa ação, temos atendido os pedidos de visita de vários filiados. Nestes meses de
novembro e dezembro, Maria Silvia visitou os amigos de Amparo, Jaguariúna e
Hortolândia.
A ano de 2011 demonstrou que o ditado é verdadeiro: „„a união faz a força”!! Em 2012,
vamos fortalecer ainda mais nossos laços!
***

ELEIÇÃO NA REDE BRASILEIRA DO TERCEIRO SETOR

Nosso querido amigo, Assessor Jurídico da FEBRAEDA e Assessor
da Presidência do CAAPI, Dr. Moisés Iavelberg, foi eleito
Presidente da REBRATES, em 25 de novembro de 2011 para a
gestão 2011 – 2014.
Como Vice-Presidente, foi eleito o amigo Clodoaldo de Lima Leite,
que também é conselheiro do CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social.
É bom estar em tão boa companhia!
Parabéns Dr. Moisés! Conte com nosso apoio!

***
FORUM PAULISTA DE APRENDIZAGEM - FOPAP
No dia 05/12/2011 reuniu-se o Fórum Paulista de Aprendizagem Profissional – FOPAP no
Auditório da SRTE-SP, com a presença de 75 participantes representando 35 Instituições,
ocasião em que foi indicada a Comissão Eleitoral que irá preparar a eleição da próxima
Coordenação Colegiada até a primeira reunião do próximo ano, marcada para
13/02/2012.
A FEBRAEDA compõe essa comissão como “entidade da sociedade civil (não formadora
de aprendizes)”.
Vamos nos preparar!

A ASSISTÊNCIA SOCIAL E „A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE
TRABALHO”

Ao centro, o presidente do CNAS, Professor Carlos
Ferrari, ladeado por conselheiros e pelo grupo de
entidades da FEBRAEDA.

Em 24 de novembro de 2011, o CNAS aprovou a Resolução de nº 33 – publicada no DOU
de 29/11/2011, sobre a “promoção da integração ao mercado de trabalho” no âmbito da
assistência social.
O GT – Grupo de Trabalho que se constituiu em fevereiro de 2011, por „provocação‟ da
FEBRAEDA, debateu o tema durante 9 (nove) meses, ouvindo especialistas e entidades
que atuam no segmento.
Os debates culminaram com a reunião ampliada de setembro/2011 e no mês de outubro,
já se desenhava a presente resolução.
Nossos técnicos acompanharam todas as discussões e colaboraram com as reflexões
sempre que possível e solicitado pelo GT-CNAS que, por sua vez, citou várias vezes a
participação positiva da FEBRAEDA nesse processo.
A “resolução‟ se encontra no site da FEBRAEDA e permanece em análise e debate pela
diretoria e técnicos da Federação.
Ainda temos muito trabalho pela frente!

EVENTOS DO SEMESTRE
I ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DA FEBRAEDA – CAMP LIMEIRA
Em 10 de Novembro de 2011 foi realizado o I Encontro Técnico Nacional no CAMP
Limeira, oportunidade para nossos debates técnicos sobre a “Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais”, com palestra de abertura da Assistente Social e Diretora do
Núcleo Técnico de Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo, Sra. Ana Maria Sampaio.
Os técnicos se dividiram em grupos de trabalho para avaliar o enquadramento das ações
das entidades nos serviços tipificados nacionalmente, esboçando plano de trabalho que
será editado em „manual‟ da FEBRAEDA para 2012.

A recepção dos participantes é um dos momentos mais gostosos do
evento: o abraço carinhoso faz tudo parecer melhor.

Todos prontos para um dia de muito trabalho!

É sempre bom receber os amigos!

A apresentação da Assistente Social Ana Maria Sampaio, foi muito importante dando
base à reflexão e os trabalhos dos participantes. O material exposto já se encontra no
site da federação à disposição de todos.
“Flashes” do auditório lotado e da atenção dos participantes.

Na sequência da palestra, Ana Maria recebeu flores da FEBRAEDA,
das mãos da Coordenadora do CAMP Limeira, Maria Carolina T.
Poldi.

***
Outro destaque no período da manhã, foi a
apresentação do CAMP Pinheiros sobre os desafios do
trabalho social e de “integração ao mercado de
trabalho” com jovens de 18 a 24 anos.

Rosa Maria,
presentes.

Coordenadora

Pedagógica

do

CAMPP,
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aos

***
No período da tarde, outro ponto alto do evento foi a
palestra do Alexandre Vancin Takayama, professor
de Economia da Faculdade de Desenho Industrial de
Mauá e diretor da
“Mentor Consultoria Contábil
Ltda”.

Alexandre incentiva e promete apoio aos dirigentes quanto aos
desafios do terceiro setor.

Recebemos 143 participantes de 30 municípios brasileiros. Vamos „dobrar‟ o
sucesso em 2012 no Encontro Técnico de São Vicente!!

No dia 25 de novembro de 2011, realizamos o
Seminário Nacional sobre
“Integração ao Mercado de Tranbalho”, no auditório Franco Montora da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, onde foram debatidos os aspectos legais, sociais e
educacionais pertinentes a esse tema que consta da Constituição Federal e da LOAS-Lei
Orgânica da Assistência Social e se encontra em estudos para deliberação pelo Conselho
Nacional de Assistência Social neste momento.
Nosso intuito foi o de estabelecer laços com entidades/organizações que atuam de
maneira similar, trocando informações que visam o aperfeiçoamento e também
proporcionar o crescimento qualitativo das ações que protegem e beneficiam jovens e
seus familiares em suas comunidades.
O evento foi uma grande oportunidade de conhecer, refletir e divulgar o atendimento e
inclusão de jovens através da assistência social orientando as comunidades, empresas e
governo para unir forças para o melhor atendimento à juventude.

Ao centro em pé, o Presidente de Honra da FEBRAEDA, Guilherme Teodoro Mendes, faz a abertura
do evento e saúda os participantes. Ao seu lado na mesa de trabalhos, da esquerda para a direita,
ao fundo e em pé o protocolo Amílcar Pezzolo e, sentados, Manoel de Oliveira Maia do Setor de
Responsabilidade Social do SESCON, Geraldo Gonçalves- Presidente do FONACEAS, o jurista Dr.
Ives Gandra Martins, Paulo Hadich – Presidente Executivo da FEBRAEDA, o Deputado Estadual
Orlando Bolçoni, a professora Neide Cruz, a aprendiz Gabriela de Cássia Ferreira Amorim e o
Deputado Federal Dr. Marco Aurélio Ubiali.

Recebemos 180 participantes que avaliaram positivamente os trabalhos do dia, e que se
manifestaram particularmente encantados com a palestra proferida pelo renomado
jurista Dr. Ives Gandra.
Tema: „A Integração ao Mercado de Trabalho. Entidades de
Assistência Social – imunidades e isenções.‟
Ives Gandra da Silva Martins

Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO,
UNIFMU, do CIEE/O ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando
e Estado-Maior do Exército - ECEME, Superior de Guerra – ESG e da
Magistratura do Tribunal Regional Federal-1a. Região; Professor
Honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin de Porres
(Peru) e Vasili Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa das
Universidades de Craiova (Romênia) e da PUC-Paraná, e Catedrático
da Universidade do Minho (Portugal); Presidente do Conselho Superior
de Direito da FECOMERCIO - SP; Fundador e Presidente Honorário do
Centro de Extensão Universitária-CEU/Instituto Internacional de
Ciências Sociais-IICS.

Dr. Ives, pacientemente, tirou fotos com os participantes após sua apresentação. Muito obrigado!

***
As falas da Professora Neide Cruz e de Geraldo Gonçalves, fecharam com „chave de ouro‟
mais este Seminário.
Tema: „Integração ao Mercado de Trabalho e o reflexo das ações das
entidades que realizam as atividades na formação educacional dos jovens.‟
Profª Neide Cruz
Professora e supervisora e atuou na rede pública estadual e municipal paulista.
Ocupou funções em órgãos da administração central da Secretaria da Educação de
São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, como orientadora
pedagógica e educacional. Foi diretora da Divisão de Ensino de Segundo Grau da
CENP e da Divisão de Apoio e Supervisão das Escolas Técnicas da Rede Estadual.
Atuou também como dirigente da Assessoria Técnica de Planejamento e Controle
Educacional na SEE-SP e na assessoria da secretária da educação (1995-2002). É
consultora educacional e tem trabalhado para a Fundação Carlos Chagas, CENPEC,
Fundação Bradesco, Faça Parte, FUNDAP, Imprensa Oficial do Estado de SP e Todos
pela Educação.. Participou da elaboração de projetos nacionais e internacionais
sobre formação de magistério (CEFAMs), ensino noturno, violência na escola, ensino
técnico, ensino a distancia, voluntariado educativo e estágio voluntário,
planejamento educacional. É autora de artigos e capítulos de livros em pesquisas
educacionais.

Tema: “A ação das entidades que promovem integração ao
mercado de trabalho”
Geraldo Gonçalves

Bacharel em Ciências Contábeis. Especialização em Direitos das
Crianças e do Adolescente desenvolve trabalhos enquanto membro da
Câmara Temática de Turismo Sustentável e da Infância do Conselho
Nacional de Turismo. Atuou como professor do ensino técnico
CENAFOR- FCH, PUC MG.
Atualmente exerce os cargos de Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social- CEAS, Presidente da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas- FENATIBREF, Presidente do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Assistência Social- FONACEAS, Diretor do
Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais- SINTIBREF e Diretor de
Planejamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade- CONTRATUH.

***
Ao final do evento, foi realizada a entrega de painéis e placas da FEBRAEDA a três
entidades filiadas e, na sequência, o Presidente Executivo Paulo Hadich e o Deputado
Federal Dr. Marco Aurélio Ubiali, realizaram o lançamento da Frente Parlamentar de
Apoio às Entidades de Assistência Social e de Promoção da Integração ao
Mercado de Trabalho.
Ainda temos muito a conquistar, e nossa ação política-cidadã é imprescindível para o
crescimento dos trabalhos das entidades e em benefício dos jovens e suas famílias em
nosso país. Vamos apoiar!
***
Nosso muito obrigado a todos os palestrantes, participantes, entidades filiadas,
patrocinadores e apoiadores!

ONG BRASIL 2011
A ONG Brasil é a maior feira brasileira para o terceiro setor, e aconteceu nos dias 15,16
e 17 de dezembro, no Expo Center Norte em São Paulo.
O evento teve como objetivo principal promover o desenvolvimento e a interação entre
as ONGs do país, criar oportunidades, facilitar o contato com possíveis investidores e
profissionais do setor, além de apresentar à sociedade o importante trabalho
desenvolvido nas organizações.
A FEBRAEDA esteve lá!!

MENSAGEM

A vida sem a esperança,
perde o colorido.
Esperança de realizações.
Esperança de paz.
Esperança de fé.
Esperança de amor.

BOLETIM INFORMATIVO
Rua Elba n. 982 – Moinho Velho – Ipiranga – São Paulo – SP. F(11) 2068-6214

CEP: 04285-001
e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br

