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Próximos do final do ano, olhamos para trás e constatamos o quanto crescemos em 2012. 

Crescemos tecnicamente e, principalmente, na união e organização de nossos filiados. 

2012 foi um ano de luta incessante e muito ainda está por vir. 

Vamos nos preparar para os desafios colocados para as entidades filantrópicas em todas as 

instâncias, sem perder o ideal de solidariedade de construção de um mundo melhor. É difícil, 

mas imprescindível que as entidades, dirigentes e técnicos, tenham suas esperanças 

renovadas para o bom atendimento dos adolescentes, jovens e suas famílias. Eles são o 

motivo dos nossos esforços e merecem todo a nossa dedicação e respeito.  

Juntos, renovados pelos abraços amigos, com o fundamento da Constituição Federal e da 

L.O.A.S vamos continuar defendendo  a causa da “integração ao mercado/mundo do 

trabalho” no âmbito da assistência social, e da visão interdisciplinar necessária para o 

atendimento global das pessoas e das comunidades. 

Feliz Natal e muita energia para o próximo ano! 

Equipe da FEBRAEDA 

 

 

 

Em outubro, recebemos mais duas entidades na “família FEBRAEDA”: 

ASAM – Centro de Apoio ao Jovem, que fica em Santo Amaro, São Paulo – 

capital; 

                                e 

                                Patrulha Mirim de Cordeirópolis, que fica no interior do Estado de São                       

                                Paulo. 

           Sejam bem vindos! Temos muito a construir juntos! 



FÓRUM NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

FÓRUM NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nossa Assessora Jurídica, Dra. Rozangela Borota Teixeira tem atuado junto ao Fórum Nacional 

de Aprendizagem Profissional, o FONAP, levando o questionamento das nossas entidades 

filiadas.  Dra. Rozangela participou das reuniões dos dias 03 e 04 de outubro e 22 de novembro 

bem como de reuniões de comissões indicadas por aquele colegiado.   

Na próxima reunião de 11 de dezembro a FEBRAEDA foi representada pelas técnicas Maria 

Silvia Coviello, Assistente Social da Federação e Viviane Simone, Coordenadora de Projetos do 

CAMP Santos, que lideraram um debate na sede em 10/12 para levantar o questionamento 

dos técnicos das entidades filiadas, destacando os aspectos social e educativo do programa. 

As reflexões tem se intensificado principalmente em função do debate sobre o Plano Nacional 

de Aprendizagem Profissional e a implantação da Portaria 723, esta última, mais uma vez 

prorrogada até 31/03/2013 graças aos esforços desta Federação e outros grupos 

comprometidos também com a realização de um programa coerente com a ação social 

realizada pelas entidades – vejam o requerimento protocolado pela FEBRAEDA junto ao MTE, 

que se encontra no site da FEBRAEDA  www.febraeda.org.br. 

 Vamos trabalhar para que sejam realizadas as correções/adequações na Portaria 723 

privilegiando o trabalho social das entidades e o ganho educacional dos nossos jovens. 

  

 

Na defesa e controle social da política 

nacional de assistência social, temos 

participado das reuniões do Fórum 

Nacional de Assistência Social. 

Regina Sartório fala em nome da FEFBRAEDA em 

Goiânia, na outra foto,  a Presidente Estadual do 

Conselho de Assistência Social de  Goiânia, Maria 

Joaquina, incentiva a participação dos presentes no 

FNAS. 

Em outubro estivemos na reunião realizada no Rio de Janeiro, na sede da CAPEMISA, onde 

apresentamos pela primeira vez a Carta Aberta do Movimento pela Socioaprendizagem no 

SUAS, que foi muito bem recebida pelos conselheiros presentes (CNAS -  sociedade civil) e 

demais participantes. 

Em 28 de novembro, participamos da reunião realizada em Goiânia, na sede da Fundação 

Tiradentes, onde tivemos a oportunidade de conhecer o Assessor da Secretaria Geral da 

Presidência da República, Silas Cardoso de Souza, que falou aos presentes sobre o Marco 

Regulatório do Terceiro Setor e ao qual apresentamos a defesa da socioaprendizagem e a 

questão dos indeferimentos dos CEBAS das entidades desse segmento. 

Na foto, a Assistente Social Maria Silvia Coviello fala aos participantes em Goiânia sobre a 

experiência do Grupo de Trabalho do Estado de São Paulo, que tem se reunido para debater 

questões regionais e, assim,  dar subsídios aos debates nacionais. 

http://www.febraeda.org.br/


                               REUNIAO DESCENTRALIZADA CNAS 

 

Nos dias 06, 07 e 08 de novembro participamos da Reunião Descentralizada  e Ampliada do 

CNAS-Conselho Nacional de Assistência Social no Centro de Convenções de Vitória-ES. 

 

Os palestrantes falaram com entusiasmo às mais de 600 pessoas presentes ao longo  dos dias 06 e 07 de novembro no Centro de 

Convenções de Vitória – ES. 

Além da reflexão sobre os temas apresentados -  “NOB SUAS: à luz de uma nova pactuação”,  “A Lei 

do SUAS: conquistas da assistência social” e a   mesa redonda com o tema “Gestão financeira do SUAS: o 

novo decreto do FNAS” - realizamos vários contatos pedindo adesão ao nosso movimento, e 

tivemos a oportunidade de ler a Carta Aberta do Movimento Nacional pela Socioaprendizagem 

no SUAS ao final da reunião do dia 07/11, e de entregar  esse documento “oficialmente” ao 

CNAS e à Secretária Nacional de Assistência Social Denise Collin.  

 

 

 

 

 

As demais colegas aproveitaram a tarde do dia 07/12 para “panfletar”, entregando a todos os 

presentes o texto da “Carta Aberta”. Trabalho de equipe! 

Igualmente, falamos com a Secretária, pedindo agenda para uma conversa técnica e 

aguardamos o agendamento desde então. 

Em 08/12, acompanhamos no período 

da manhã a reunião ampliada dos 

conselheiros, realizada no Hotel 

Golden Tulip. 

                               Valeu! 

 

 



FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO 

AO MERCADO DE TRABALHO E A MOBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES 

 

A Frente Parlamentar tem realizado reuniões frequentes para refletir e definir ações em defesa 

das entidades em face da preocupante manifestação da Ministra Tereza Campello quando do 

diálogo com os Deputados João Dado, Raimundo Gomes de Matos e Paulo Teixeira em 

outubro/2012 sobre a certificação das entidades que realizam a integração ao mercado de 

trabalho. 

No intuito de atualizar as entidades sobre as ações da Frente Parlamentar e organizar a defesa 

e apoio ao trabalho social desenvolvido, em 25 de outubro foi realizada reunião com os 

Presidentes das entidades, onde foram indicadas várias ações, de onde se destacam a 

participação na reunião da Frente Parlamentar em Brasília no dia 31/10 e a criação de 

comissões de trabalho de “Imagem Pública”, de “Mobilização” e  de “Orientação Contábil”.  

 

Paulo Hadich, ao lado de Silvio Marola e Guilherme Teodoro Mendes,  fala às entidades reunidas na sede do CAAP em 25/10. 

As entidades compareceram à reunião convocada pela Frente Parlamentar em 31 de outubro, 

refletindo sobre   a composição da mesa da audiência pública e o questionamento a ser 

realizado aos convidados e, principalmente, ao MDS.  

 

 

Dia 31 de outubro a Frente 

Parlamentar se reuniu com 

as entidades no plenário 

“Franco Montoro” – 

Câmara dos Deputados – 

Brasília – DF. 

 

A audiência pública aconteceu em 29 de novembro com a participação das entidades filiadas à 

FEBRAEDA e outras organizações e movimentos sociais igualmente comprometidos com a 

causa. A manifestação foi um sucesso, e reunimos por volta de 500 pessoas em três plenários 

da Câmara dos Deputados em Brasília, em uma manifestação pacífica, comprometida e 

organizada. 

A matéria completa está no site da FEBRAEDA e as falas dos participantes da audiência já se 

encontram no site da Câmara dos Deputados. 



OUTROS CONTATOS 

   

Da esq. para a direita, Wagner Nogueira (OAB), Paulo Hadich (FEBRAEDA), 

Deputada Aline Correa, Deputado João Dado, Alessandra L.Gadioli (MDS) e 

Carlos Ferrari (FENAVAPE). 

                                                                *** 

Nossos jovens deram uma lição de cidadania e participação. Parabéns a 

todos  os  que se mobilizaram  com suas  diretorias,  técnicos,   jovens  e 

apoiadores do movimento. 

A audiência pública é só o começo! Estamos nos 

organizando para outras manifestações e movimentos em prol da proteção do trabalho social 

e da certificação das entidades que realizam a integração ao mercado/mundo do trabalho, 

sempre com o olhar nas comunidades, e na proteção dos adolescentes, jovens e seus 

familiares. 

A FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO 

MERCADO DE TRABALHO, a FEBRAEDA e o MOVIMENTO NACIONAL PELA 

SOCIOAPRENDIZAGEM NO SUAS continuam alertas e atuantes. 

Acessem  www.socioaprendizagemnosuas.net.br 

                 www.febraeda.org.br 

 

 

 

 

 
 

... COM AS FILIADAS 
 

Nossa Assistente Social Maria Silvia Coviello tem orientado as entidades filiadas 
principalmente para esclarecer sobre a Portaria 723 do MTE e sobre a importância do trabalho 
social das entidades.  
 
 
 
 
A Assistente Social Maria Silvia Coviello foi muito bem recebida na sede da “Patrulha 
Juvenil de Garça”.  Obrigada pela acolhida! 

 
 
 

 

http://www.socioaprendizagemnosuas.net.br/
http://www.febraeda.org.br/


A convite do ESPRO, nossa filiada, participamos da ONG Brasil, realizando uma palestra sobre 
“Socioaprendizagem no SUAS” no stand da Faculdade Paulus no dia 07/12/2012. 
 
A Assessora Técnica Regina Sartório foi recepcionada pela  “Paulus” e pela equipe do ESPRO, 
liderada pelo Superintendente Marinus, para uma “roda de conversa” sobre as ações que 
estão sendo empreendidas pelo Movimento Nacional pela Socioaprendizagem no SUAS e a 
FEBRAEDA. 
 
Na oportunidade, a Assistente Social do ESPRO também apresentou o trabalho social 
desenvolvido naquela entidade. 
 
Agradecemos o convite e a oportunidade de divulgar nosso trabalho! 
 
 

 
Regina Sartório e Marinus Jan Van der Molen (ESPRO) no stand da Faculdade Paulus 

 
 

e... 
 

 
 

 
 

                         Regina Sartório, Tânia Pastorelli e Silvia Coviello, em visita ao stand  

do CAMP Pinheiros, recepcionadas pela amiga Lucy Balbi. 
 
 
 

 
 

... COM AS “NÃO FILIADAS” 
 
Temos divulgado as ações empreendidas pela FEBRAEDA e realizado visitas a entidades.  
Esperamos trazer novos filiados para 2013, fortalecendo o movimento. 

 

 
... COM OUTROS MINISTÉRIOS 

 
Desde outubro/2012, estamos participando dos debates do Grupo de Trabalho “GT CEBAS 
Entidades Representativas” junto ao Ministério da Educação em Brasília – DF, mediante 
indicação e contatos da nossa colaboradora Dora Silvia Cunha Bueno. Além de destacar o 
aspecto interdisciplinar das ações empreendidas pelas entidades filiadas à FEBRAEDA, temos 
realizado reflexões e buscado outros caminhos para a defesa da ação social empreendida pelas 
entidades. 

 

 

 

O plantio está sendo feito. Vamos cuidar para que a colheita seja boa! 
 

 

 



MENSAGEM DE FIM DE ANO 

 

 

Cortar o tempo 

 

 

Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 

a que se deu o nome de ano, 

foi um indivíduo genial. 

 

Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 

 

Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os 

pontos. 

     Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro 

número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser 

diferente. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
 

 

 

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 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
mailto:febraeda@febraeda.org.br
http://www.febraeda.org.br/

