É NOTÍCIA- Nº31 - 2014

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Motivo de muito júbilo e de muita alegria pelas
vitórias alcançadas, continuamos com a mesma
problemática de dez anos atrás, fazer-nos
reconhecer pelos nossos mandatários, pelo
trabalho que realizamos em benefício de jovens e
suas famílias, com reflexo positivo nas
comunidades onde atuamos, sem sequer
utilizarmo-nos de verbas públicas.
A Federação, através de seus Diretores,
colaboradores e funcionários, muito tem feito para
auxiliar, apoiar e orientar os nossos associados e
para comprovarmos isso, basta que vocês, leitores,
tomem conhecimento das ações descritas neste
nosso Boletim, pois está repleto de atividades e
realizações, mas ainda há muito a fazer...
Boa leitura a todos e cordiais saudações
Queridos Companheiros e Amigos.
Parabéns a todos, partícipes atuais e
especialmente aqueles que estão comemorando
também com a FEBRAEDA, dez anos de lutas em
benefício de nossas associações e, por
consequência
lógica,
de
nossos
jovens.
Agradecimento especial também aos nossos
companheiros da AEHDA Araras, pois após dez
anos, a FEBRAEDA retorna com todos os seus
associados a usufruir das maravilhosas instalações
onde foi criada.

Silvio José Marola
Presidente
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CAPACITAÇÃO SUAS E SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS

Os momentos de encontro com as entidades também
reforçam nossos laços de companheirismo, apoiando
técnicos e dirigentes no enfrentamento dos desafios do
trabalho social.

OFICINA DE TRABALHO PARA OS TÉCNICOS
DAS
ENTIDADES
FILIADAS,
NA
AEDHA
CAMPINAS - 19 e 20 de Agosto de 2014.

Acima Silvia Coviello, Regina Sartório e Viviane Simone.

A parceria com o Núcleo Paulus de Formação, Pesquisa
e Disseminação Social, através do Projeto Gestão do
Cotidiano, tem sido extremamente importante para
todas as entidades na área da assistência social e, claro,
em particular para a FEBRAEDA mediante a realização
das oficinas de capacitação que são fundamentais para
as ações junto aos seus filiados.
Estudar é preciso!
Nosso agradecimento à Paulus e ao formador Célio
Moraes!
Um abraço especial aos amigos Ozeias e Maria Helena,
da AEDHA Campinas, e toda a equipe da entidade, pela
recepção carinhosa aos nossos técnicos.
Célio Moraes deu um “show” de conhecimento.

Os dois dias de capacitação em Campinas, foram
fantásticos!
Célio Vanderlei Moraes, sociólogo, mestre em
Sociologia Política e Assessor de Formação da PAULUS,
falou sobre o SUAS, a NOB/SUAS 2012 e o SCFV-Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares
e Comunitários.
Muitas reflexões e muito trabalho pela frente. Saímos
com a cabeça cheia de ideias, para multiplicar esses
conhecimentos com as equipes das demais entidades.

Foto “em grupo” ao final do 2o. dia de trabalho.
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VI ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS DA FEBRAEDA – 23 E 24 DE
OUTUBRO
COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA FEBRAEDA

COMEMORAÇÃO ESPECIAL
Em 28 de agosto de 2004, reuniram-se em São Paulo,
capital, para tratar de questões em comum, duas
Federações de entidades: a FEBRASE – Federação
Brasileira de Associações Socioeducacionais de
Adolescentes
(que
congregava
os
“CAMP”/
patrulheiros ou similares) e a FEBRASA – Federação
Brasileira das Associações de Adolescentes (que
congregava as Guarda Mirins / AEHDAs). As duas
federações, até então, caminhavam paralelamente na
luta em prol das entidades e organizações sociais que
atendiam adolescentes e jovens no âmbito da
assistência social.
Através desse gesto solidário, e demonstrando
capacidade de superação das diferenças, as duas
Federações reconheceram a importância da união em
função de um denominador comum: o atendimento e
orientação às entidades que realizam o atendimento
socioassistencial de adolescentes/ jovens em situação
de vulnerabilidade, através da formação e inserção no
mundo do trabalho.
Desse modo, e oficialmente, no dia 11 de setembro de
2004, na sede da AEHDA Araras, foi fundada a
FEBRAEDA - Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes.

REUNIÕES DE DIRIGENTES, PALESTRAS E
OFICINAS TÉCNICAS- 23 e 24 de Outubro de
2014.
A programação do evento já tomou forma: todos os
palestrantes estão confirmados.
Teremos atividades para todos os grupos: dirigentes,
técnicos e adolescentes. Serão realizadas oficinas sobre
relatório e plano de ação, gestão de entidade de
assistência social, CEBAS (MDS), meio ambiente e
qualidade de vida.
Nossa visita na AEHDA Araras em 08/08 foi rica em
ideias e possibilidades, principalmente considerando o
espaço maravilhoso que é a sede rural “AEHDA Casarão
do Horto”.

Da esq. para a direita, Luciana Franciozo da AEHDA, Silvia Covielo e
Regina Sartório da FEBRAEDA, Clovis do CAMP SBC, Fernando Leite,
da AEHDA, Silvio Marola e Márcia Ragadalli da FEBRAEDA.

Portanto, este ENCONTRO NACIONAL tem, para nós,
gosto de festa!
Vamos comemorar os 10 (dez) anos de fundação
durante nosso evento anual, e na casa que
testemunhou o nascimento de um movimento social
fortalecido pelas experiências no atendimento, garantia
e defesa de direitos de adolescentes, jovens e suas
famílias.
Temos muitas histórias bonitas para contar! Histórias
de superação, de enfrentamento e sucesso.
Contamos com a participação maciça das entidades
filiadas em mais este momento de estudo, reflexão e
compartilhamento.

Também visitamos o Projeto de Educação Ambiental da
AEHDA, e as estufas com mudas diversas.
Retornamos renovados e entusiasmados com a
recepção dos amigos Fernando Leite e Luciana
Francioso.
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Profº

Edval Bernardino Campos, da Universidade

Federal do Pará

NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Destacou o verdadeiro significado e importância do

CNAS – CONSELHO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

NACIONAL

ACOMPANHANDO AS REUNIÕES
AGOSTO-SETEMBRO 2014

DE

DE

JULHO-

“controle social”, que é um tema extremamente
desafiador

e

tem

uma

singularidade:

“pelos

fundamentos da Constituição, é impossível a Assistência
Social sem o controle social, ele é estruturante”. O
controle social só é possível em uma gestão

Reunião ordinária em julho
Os

conselheiros

nacionais

debateram

aspectos

fundamentais do Sistema Único de Assistência Social.

democrática, porque pressupõe que entre a sociedade
civil e a gestão exista o diálogo.

Foram convidadas 3 pessoas para o debate que

Daniel Pitangueira de Avelino, da Coordenação geral

capacitou os conselheiros.

de Participação Social na Gestão Pública da Secretaria

Valéria Gonelli, da Secretaria Nacional de Assistência
Social do MDS falou sobre o Controle Social no SUAS –
avaliação, avanços e desafios:
-Falou sobre a implantação do SUAS, os marcos legais e
normativas, a proteção social no âmbito da Assistência
Social, focando na prevenção e redução de risco social e
pessoal, da proteção às pessoas e famílias em situação
de vulnerabilidade social, e criação de medidas de
socialização e inclusão social.
- Realizou breve retrospecto, desde 2011 quando foi
assinada a emenda 12.435/11, aprovando o SUAS como
Política Pública. Nos primeiros 10 anos da L.O.A.S. (Lei
Orgânica da Assistência Social), foram implantados
benefícios eventuais e o PETI – Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, com abrangência
nacional.
- Comentou que a rede complementar é essencial para
a efetivação da Assistência Social, e que existem 17.000
entidades no Sul e Sudeste e, nas outras regiões do País
o número é bem menor.
- O CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social (que se encontra em implantação),
será uma ferramenta importantíssima para construir
todos os passos para o reconhecimento do vínculo

Nacional de Articulação Social , Secretaria Geral da
Presidência da República
- Informou sobre o Decreto Presidencial nº 8.243/2014,
que trata da Política Nacional de Participação Social e o
Sistema Nacional de Participação Social, e apresentou a
premiação
Nações

concedida pela ONU – Organização das

Unidas,

reconhecido

pelo

“Fórum

Interconselhos”,

como uma das melhores práticas

inovadoras de participação social do mundo.
***
Reunião da Comissão de Normas
O Departamento da Rede Sociassistencial do SUAS –
DRSP/SUAS através da Dra. Alessandra Gadiola, fez
uma breve apresentação
sobre o processo de
certificação das entidades no trimestre (abril, maio e
junho 2014).
- Informou que aquelas entidades que quiserem obter
alguma informação referente ao seu processo é através
do e-mail cebas@mds.gov.br
- Informou que o maior volume das entidades
certificadas está localizado na região Sudeste com 2.459
entidades e, na região Sul, com 951 entidades.
A Dra. Carolina Stuchi, Conselheira do CNAS, e Diretora
do MDS comentou que o Decreto 8.242/2014 trouxe
alterações na validade de renovação.

SUAS.
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- Estão criando uma Câmara Intersetorial, e o sistema
do MDS será integrado com a Receita Federal.
***
Reunião da Comissão de Normas
Discutiu-se a elaboração do Plano de Ação da Comissão
A Coordenadora Geral da DRSP - Departamento da
Rede Sociassistencial, Ana Paula Gonçalves fez uma
breve apresentação da proposta de atualização da
orientação conjunta MDS/CNAS da Resolução CNAS
14/2014, que revoga a Resolução CNAS 16/2010, que
trata das inscrições das entidades de Assistência Social
junto aos Conselhos Municipais.
Discutiu-se que nem sempre o que consta no CNPJ da
entidade é exatamente o que a entidade executa, por
isso a importância do relatório de atividades, do plano
de ação e da visita técnica.
Na orientação a ser emitida, terão hiperlinks com todas
as legislações citadas, bem como um anexo com o
comparativo da Resolução CNAS 16/2010 com a
Resolução CNAS 14/2014, facilitando a compreensão
das alterações trazidas pela normativa vigente.
Visando facilitar a consulta, os Conselheiros da
Comissão, irão tomar ciência do documento e fazer
apontamentos para serem debatidos na reunião do
próximo mês.

A seguir iniciou-se os relatos das Comissões, iniciando
pela Comissão de Financiamento e Orçamento da
Assistência Social, com a apresentação da proposta
orçamentária para o exercício de 2015. Seguiram-se os
relatos da Presidência Ampliada, Comissão de
Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social,
Comissão de Política de Assistência Social e Comissão
de Normas da Assistência Social.
O Coordenador da Comissão de Política de Assistência
Social, José Crus, informou que 18 Estados estão
executando o Capacita SUAS, e 9 Estados estão em
processo de execução.
No relato da Presidência falou-se das reuniões
trimestrais que o CNAS realiza junto aos Conselhos
Estaduais de Assistência Social. As próximas serão na
região Norte dias 21 e 22/08, em Belém, e na região
Sul dias 17 e 18/09, no Rio de Janeiro.
--------------------------------------------------------------------------

Reunião em agosto
A 225ª reunião plenária do CNAS teve início com a
aprovação da ata da reunião anterior, e a pauta da
224ª reunião.
A seguir foram feitos os informes da Presidência/
Secretaria Executiva MDS, CIT, FONSEAS, CONGEMAS e
Conselheiros.

Reunião Plenária
A Reunião Plenária teve início com a apresentação da
pesquisa “MUNIC” pela Sra. Vânia Pacheco do IBGE.
A pesquisa MUNIC é realizada nos Munícipios e a
ESTADIC junto aos Estados.



Nos informes do CNAS, informaram calendário das
Reuniões

Regionalizadas

do

CNAS

com

os

CEAS/CONSEAS e CAS/DF conforme segue:


Região Norte – 21 e 22 de agosto – Belém – PA ,
com a participação dos Conselhos dos estados da

Antes dos pesquisadores irem a campo, passam por
treinamento a fim de tomarem conhecimento do
questionário a ser aplicado aos entrevistados.

Região Norte;


Janeiro – RJ , com a participação dos Conselhos dos

Reunião Plenária
A reunião teve início com a verificação do quórum,
aprovação da ata da reunião anterior, informes da
Presidência,
Secretaria
Executiva,
MDS,
CIT,FONSEAS,CONGEMAS e Conselheiros.

Região Sul/Sudeste – 17 e 18 de setembro – Rio de
estados da Região Sul e Sudeste;



Região Centro Oeste – 12 e 13 de novembro –
Goiânia – GO, com a participação dos Conselhos dos
estados da Região Centro Oeste
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Região Nordeste – 24 e 25 de novembro – João
Pessoa – PB , com a participação dos Conselhos dos
estados da Região Nordeste.

Foram realizadas apresentações sobre o Balanço do
Plano Plurianual – PPA 2012/2015 sobre o Plano Brasil
sem Miséria, e seus impactos.
A Inclusão Produtiva através do PRONATEC recebeu
1,358 milhões de matrículas, e hoje oferecem 594
cursos diferentes, sendo custeados por recursos
federais.
Em seguida, foram apresentados, o “Programa Viver
Sem Limites”, que é o Plano direcionado às pessoas com
deficiência, e é uma ação voltada para crianças e
adolescentes beneficiários do BPC, e o “Plano Crack é
Possível Vencer”, e também um relato sobre as
residências inclusivas, que é um programa direcionado
às pessoas portadoras de deficiência.
A seguir teve início o relato das Comissões temáticas.
A Comissão de Normas da Assistência Social, informou
que sairá nos próximos dias a orientação técnica
conjunta MDS/CNAS referente a Resolução 14/2014
CNAS, que altera a Resolução 16/2011, que trata das
inscrições das entidades de Assistência Social, junto aos
Conselhos Municipais. Na sequência, apresentaram
suas ações as Comissões de Acompanhamento aos
Conselhos, Comissão de Política de Assistência Social,
de Financiamento e Orçamento da Assistência Social, e
por último o relato da Comissão de acompanhamento
de Benefícios de Transferência de Renda.

No dia 22 de agosto, nossas técnicas Dra.
Rozangela Borota Teixeira e Silvia Coviello,
participaram de audiência com a Diretora da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS, Dra.
Carolina Stuchi, no intuito de acompanhar o
processo de certificação das entidades
filiadas à FEBRAEDA.

Reuniões em setembro
A reunião plenária do CNAS do dia 10/09 teve início
com a aprovação da ata da reunião e os informes da
Presidência, SNAS – Secretaria Nacional de Assistência
Social, Conselheiros.
A SNAS informou que o CENSO SUAS está aberto para
preenchimento. Através deste CENSO poderão fazer o
monitoramento sistemático e anual.
No mês de novembro está previsto um Encontro
Nacional sobre um trabalho direcionado às famílias em
situação de vulnerabilidade.
O Conselheiro Anderson informou que a entidade que
representa no CNAS, que é direcionada à população de
rua, fez uma parceria com o CIEE para que eles
capacitem esta população, com o objetivo de integrálos no mercado de trabalho.
Após os informes houve a apresentação pelo MDS –
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome, sobre os Procedimentos de Diárias e Passagens
no âmbito do CNAS.

No período da tarde ocorreu o Painel “ Conferências
Nacionais de Assistência Social”, tendo como
palestrantes o Prof. Edval Bernardino e a Professora
Eleonora Cunha, e debatedoras a Conselheira Nacional
Graça Prola do FONSEAS- Fórum Nacional dos
Secretários de Assistência Social, e a Secretária Vanda
Anselmo Braga dos Santos do CONGEMAS – Conselho
Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social,
e Simone Albuquerque representando o MDS. Segundo
a Prof. Eleonora, o único momento que o Brasil tem
para discutir a Assistência Social, são as Conferências, e
são discussões altamente relevantes – “Quem vê a
sociedade civil como 3º setor, tem uma visão muito
restrita, e também como Ong’s, esquece dos
movimentos sociais, e tem uma visão muito elitista” SIC.
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No dia 11/09 iniciou-se com o relato da Presidência
Ampliada das comissões temáticas, Comissão de
Financiamento e Orçamento da Assistência Social,
Comissão de Ética, Comissão de Acompanhamento aos
Conselhos, Comissão de Normas, Comissão de Política,
e por fim a Comissão de Benefícios e Transferência de
Renda.
Esta comissão informou que realizarão a Oficina de
Avaliação do Protocolo pela gestão integrada de
benefícios e transferência de renda.
A seguir o Coordenador do Departamento de Gestão do
SUAS, SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social
o Sr. Jaime Rabelo Adriano, fez a apresentação do
Indicador de Desenvolvimento dos Conselhos – ID
Conselhos. No SUAS a informação é uma ferramenta de
gestão importante para nortear o processo de
planejamento a fim de monitora a qualidade dos
serviços dos Conselhos Municipais e Estaduais.
Essas informações foram coletadas através do CENSO
SUAS 2013.

A Diretora de Proteção Básica do MDS, Léa Braga,
informou
sobre
a
expansão
dos
serviços
socioassistenciais, como o ACESSUAS Trabalho, Medida
Socioeducativa em meio aberto, Acolhimento de
Famílias de refugiados e Famílias de imigrantes.
A seguir o Coordenador do Departamento de Gestão do
SUAS, SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social
Sr. Jaime Rabelo Adriano, fez a apresentação do
Indicador de Desenvolvimento de Conselho – ID
Conselhos, que tem por finalidade aprimorar o
atendimento aos Conselhos Municipais e Estaduais.
No período da tarde foi a apresentação da Assessora
Especial da Secretaria Geral da Presidência da
República, Dra. Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo
Lopes, que explanou sobre o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, o que foi aprovado e
os principais destaques.
A Lei 3019/2014 está em fase de regulamentação e de
consulta pública até 26/09/2014.

O Presidente do CNAS, Sr. Edvaldo informou sobre o
Relatório Sistêmico da Assistência Social, elaborado
pelo TCU – Tribunal de Contas da União. Nesse relatório
eles questionam sobre os benefícios Bolsa Família e o
BPC - Benefício de Prestação Continuada, e o
consideram um valor muito alto “onde não se vê a
porta de saída”.
Após longa discussão entre os Conselheiros, definiram
por fazer um Manifesto Nota de Repúdio do Conselho
Nacional de Assistência Social, sobre as informações
veiculadas a respeito do Relatório Sistêmico da
Assistência Social de autoria do TCU.
Quanto ao tema “Certificações das entidades pelo
MDS”, os conselheiros consideram que as certificações
estão sendo feitas automaticamente, pelo grande
número de processos parados há algum tempo.
No dia 12/09 participamos da Reunião Trimestral do
CNAS com os CEAS (Conselho Estadual de Assistência
Social) e CAS/DF ( Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal). Estavam presentes 21 Estados.

Acima, foto da reunião trimestral dos Conselhos Estaduais de
Assistência Social com o CAS-DF, na sede do CNAS em
Brasília.

Ao lado, em pé, Maria Silvia
Coviello (CONSEAS e FEBRAEDA),
Marly Pulini (Secretária Executiva
do CONSEAS-SP) e, à mesa, a Vicepresidente do CONSEAS-SP Regina
Lúcia dos Santos Gonçalves.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA MDS/CNAS
SOBRE A RESOLUÇÃO CNAS N.14/2014.
DESTAQUE
No dia 18 de agosto, foi publicada a Orientação Técnica
sobre a Resolução CNAS n. 14/2014, que dispõe sobre
as inscrições das entidades nos Conselhos de
Assistência Social dos municípios.
Nossas entidades devem ficar atentas para apresentar
seus Relatórios, Planos de Ação e demais documentos,
alinhados com as orientações realizadas. Nossa equipe
está à disposição para orientar as entidades filiadas.

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSEAS-SÃO PAULO.
POSSE DA MESA DIRETORA 2014-2016
“Copiando” nosso BILHETINHO É NOTÍCIA N.2, segue a
matéria.
No dia 12 de agosto de 2014, nossa técnica, a Assistente
Social Maria Silvia Coviello, tomou posse como 2ª.
Secretária, na sede do CONSEAS-SP.

NOVOS CENÁRIOS PARA AS ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFLEXÃO PROMOVIDA
PELO ESCRITÓRIO
BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
02 DE SETEMBRO – CAMPINAS.
Passamos um dia de muito estudo e aprendizado com
as advogadas Dra. Rozângela Borota Teixeira, Dra.
Janaína Rodrigues Pereira, e a estagiária de direito
Simone da Silva Pereira. Temas abordados:
•Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil: Lei nº 13. 019/2014;
•Novas diretrizes para a inscrição junto ao CMAS:
Resolução CNAS nº 14/2014;
•Certificação (Lei nº 12.101/2009; Lei nº 12.868/2013;
Decreto nº 8.242/2014; Portaria MDS nº 353/2011);
•Integração ao Mundo do trabalho por meio de
programas de Aprendizagem.
Técnicos e dirigentes tiveram a oportunidade de trocar
experiências e esclarecer dúvidas com a equipe do
“Borota e Teixeira”.

Mesa Diretoria CONSEAS - 01 de agosto de 2014 a 31
de julho de 2015:
Presidente - Nicole Marianne de Paula Ferraz
Hoedemaker (representante da área patronal Associação Paulista de Fundações);
Vice-Presidente – Regina Lúcia dos Santos
Gonçalves (representante do Poder Público –
Secretaria Estadual de Educação);
1ª. Secretária - Isabel Cristina Carretero
Verginio Martin (representante do Poder
Público
–
Secretaria
Estadual
de
Desenvolvimento Social – SEDS);
2ª. Secretária - Maria Silvia Coviello Boscaino
(representante do segmento Entidade de
Assistência Social - CAAP-ASA).
Rogério Hamam,
Secretário de Estado
de Desenvolvimento
Social de São Paulo,
ladeado pelas
conselheiras que
tomaram posse.

Acima, da esquerda para a direita, Dra. Rozangela B. Teixeira,
Simone Pereira e Dra. Janaína Rodrigues Pereira.

Um dia excelente, com muito conteúdo e questões
para reflexão das equipes das entidades.
Sempre estudando!
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MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014
EVENTO PROMOVIDO PELA APF - ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE FUNDAÇÕES – 11 DE SETEMBRO.

o poder público, além de novas tecnologias que
podem ser utilizadas na estrutura administrativa
das Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Sucesso de público e realização:
Evento sobre Novo Marco Regulatório do Terceiro
Setor e Entrega do Prêmio Pedro Kassab/2014,
promovido pela APF, dia 11/09/14.

O Prêmio Kassab é destinado anualmente pela APF
a pessoas físicas e jurídicas cujas iniciativas e ações
ímpares e meritórias nas áreas da educação, saúde,
cultura, justiça social, dentre outras, se
identifiquem especialmente com as causas da
promoção e defesa do saber, da ética, da liberdade
individual e do bem comum, as principais linhas de
atuação voluntária do homenageado, Dr. Pedro
Salomão José Kassab.
Os agraciados ao Prêmio Pedro Kassab, edição
2014, foram o PROF. DR. PAULO NATHANAEL
PEREIRA DE SOUZA, na categoria de Pessoa Física e
a FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS, na
categoria de Pessoa Jurídica.

A Associação Paulista de Fundações (APF)
promoveu no último dia 11 de setembro o evento
que tratou da “Lei 13.019/2014 – Novo Marco
Regulatório do Terceiro Setor e a Influência da
Tecnologia na Gestão das OSCs”, além da entrega
do “Prêmio Pedro Kassab, edição 2014”.
A APF contou com o apoio do CRC SP - Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo,
do SESCON-SP e AESCON-SP e do SINDCONT.
Voltado a todos os profissionais que atuam no
terceiro setor, o encontro contou com a presença
de cerca de 450 participantes, distribuídos em
representantes de fundações, associações,
gestores, advogados, voluntários, profissionais de
contabilidade e demais interessados que atuam no
segmento e que puderam apreciar e discutir
aspectos relevantes da Lei 13.019/2014, conhecida
como “Novo Marco Regulatório do Terceiro
Setor”, que define novas regras para parcerias com

Ao centro, Dora Silvia Cunha Bueno, ladeada pelos homenageados e
colaboradores da APF.

O resultado de todo este trabalho poderá ser
apreciado no site da Associação Paulista de
Fundações – www.apf.org.br.
Sobre a APF: Com 15 anos de experiência, a
Associação Paulista de Fundações (APF) reúne
fundações com atuação em diversos setores –
educação, saúde, assistência
social
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meio ambiente, entre outros. Sem finalidade
econômica, a APF tem o objetivo de garantir todo o
amparo necessário para que as fundações
associadas se desenvolvam com responsabilidade e
transparência, aprimorando continuamente seu
desempenho na sociedade. Desde 2004 realiza
anualmente o “Encontro Paulista de Fundações”, o
principal evento do terceiro setor no País.
O Presidente da FEBRAEDA, Silvio José Marola,
participou deste momento de reflexão e sucesso
promovidos pela APF.

MOVIMENTO NACIONAL DE FORTALECIMENTO
DA SOCIOAPRENDIZAGEM NO SUAS.
REUNIÕES EM AGOSTO E SETEMBRO 2014.
No dia 11 de agosto, na sede da FEBRAEDA em São
Paulo, e em 15 de setembro, na sede da RENAPSI em
Brasília, reuniram-se os membros do Grupo MONAS Movimento
Nacional
de
Fortalecimento
da
Socioaprendizagem no SUAS, para definir o plano de
ações do movimento em prol das entidades de
assistência social, de atendimento, assessoramento,
defesa e garantia de direitos através da aprendizagem
profissional – a SOCIOAPRENDIZAGEM.
Foram levantadas as demandas a serem encaminhadas
junto a Frente Parlamentar de Apoio às Entidades de
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho, e
definidos os necessários contatos nas esferas dos
Conselhos de Direitos (Assistência Social e Criança e
Adolescente), Secretarias Nacionais e Ministérios
(Desenvolvimento Social e Trabalho).
O grupo também redigiu uma “Carta Aberta aos
Presidenciáveis”, apresentando o Movimento Nacional
e os pleitos em favor das entidades e da
Socioaprendizagem na Assistência Social.

A plenária lotada aplaudiu mais este o evento de sucesso.

A próxima reunião do grupo acontecerá no dia 23 de
outubro, em Araras, por ocasião do VI Encontro
Nacional de Dirigentes e Técnicos da FEBRAEDA.
Entidades que compõem o MONAS:
* FEBRAEDA – Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes;
* RENAPSI – Rede Nacional de Aprendizagem,
Promoção Social e Integração;
* FENATIBREF – Federação Nacional dos Empregados
em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas;
* FENAVAPE – Federação Nacional das AVAPES;
* Organização Nacional dos Cegos do Brasil;
* Rede Nacional de Ação Social e
* Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás.

Informações:
Tel.: (11) 3237-3193
Email: apf@apf.org.br
Matéria gentilmente cedida pela APF em 19/09/2014
para o Boletim FEBRAEDA É NOTÍCIA N.31.

MONAS-Movimento
Nacional de Fortalecimento
da Socioaprendizagem no
SUAS.
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AS CERTIFICAÇÕES – CEBAS DAS ENTIDADES DE
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO NO
ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PALESTRA DO DEPUTADO JOÃO DADOSETEMBRO 2014.

REUNIÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA OFICINA
SUAS – SCFV.
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO NO ESPRO.
ORGANIZAÇÃO FEBRAEDA E FACILITADORA –
SARITA PAES.

Em 09 de setembro de 2014, na sede da Associação
Comercial de São Paulo – Distrital Ipiranga, o Deputado
Federal João Eduardo Dado de Carvalho, Coordenador
da Frente Parlamentar de Apoio as Entidades de
Integração ao Mercado de Trabalho, proferiu palestra
relatando o histórico de lutas em prol da certificação
das entidades no âmbito da assistência social.

25 (vinte e cinco) técnicos de entidades filiadas à
FEBRAEDA participaram de uma reunião para reflexão e
esclarecimento de dúvidas sobre a oficina realizada em
agosto: ”Capacitação no SUAS e
Serviço de
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários”.

Citadas as conquistas da Lei 12.868/2014 e do Decreto
8.242/2014, se mantém em foco a defesa das entidades
frente à Resoluções e Portarias que podem/poderão
criar dificuldades para a inscrição das entidades nos
conselhos de assistência social.
O Deputado conclamou a todos para que permaneçam
mobilizados e atentos para que a ação socioassistencial
e de defesa e garantia de direitos empreendida pelas
entidades não seja prejudicada por “interpretação”
equivocada dos dispositivos legais, que tanto lutamos
para aprovar.
O trabalho empreendido pelo Deputado João Dado na
liderança da Frente Parlamentar foi muito elogiado
pelos presentes, que renovaram apoio à causa das
entidades e da socioaprendizagem.

A Consultora e Assistente Social Sarita Paes, apresentou
os pontos principais para avaliação dos presentes e, em
seguida, promoveu a troca de experiências em grupos
de trabalho – “grande São Paulo”, Baixada Santista” e
“interior paulista”.
Ao final, os participantes apoiaram a proposta para a
realização de oficinas regionais envolvendo todas as
entidades, e conforme adesão, considerando material
que será encaminhado nos próximos dias para os
estudos/considerações de todos.
Parabéns, Sarita, por mais este momento proveitoso!
Obrigada amigos(a) do ESPRO pela disposição e atenção
em nos receber.

Sarita Paes orientou as equipes das entidades em 24/09.

Da esquerda p/ a direita, Sérgio Yamada - Superintendente da
ACSP Distrital Ipiranga, José Gomara Sobrinho representando a FEBRAEDA, Deputado João Dado, Edna
Alegro – Assessora do Deputado e Moisés Iavelberg –
Presidente da REBRATES.
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APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

FONAP – FÓRUM NACIONAL DE
APRENDIZAGEM
REALIZOU REUNIÃO E ELEIÇÕES PARA A
COORDENAÇÃO COLEGIADA.
15 E 16 DE SETEMBRO 2014.
No dia 15 de setembro de 2014, participamos da 4ª
Reunião da Coordenação Colegiada do Fórum Nacional
de Aprendizagem - FNAP, que ocorreu na Esplanada dos
Ministérios/ Bloco F – Edifício Sede do Ministério do
Trabalho e Emprego em Brasília - DF, onde nossa
representante, Dra. Rozangela Borota Teixeira
defendeu o trabalho realizado pela FEBRAEDA em prol
da aprendizagem profissional.

Em 16 de setembro, reuniram-se as entidades
habilitadas ao processo eleitoral para a Coordenação
Colegiada do FNAP, sendo eleitos os seguintes:
Entidades Qualificadoras - Titulares:
Rede Cidadã, Fundação Bradesco, AVAPE, CIEE, ESPRO e
Inspetoria São João Dom Bosco.
Entidade Qualificadora – Suplente:
Instituto Bras. Pród-Educação Trab e Desenvolvimento –
ISBET.
Organizações da Sociedade Civil:
FEBRAEDA e Fundação Roberto Marinho.

Ao lado, Dra.
Rozangela Teixeira
realiza
breve
apresentação das
ações
da
FEBRAEDA para a
plateia e a mesa
diretora
do
processo eleitoral
FNAP 2014-2015.

A Coordenação Colegiada é estabelecida com base no
artigo 10 do Regimento Interno do FNAP, publicado pela
Portaria MTE 1132/2014, e tem como uma das
atribuições: Sugerir temas e aprovar a pauta das
reuniões, podendo também elaborá-las; Revisar e
aprovar as atas de suas próprias reuniões; Estabelecer
parcerias e angariar apoio para as ações do Fórum
Nacional.
Em 15/09, a Coordenação Colegiada se reuniu, entre
outras para preparar a 2º Reunião Ordinária do FNAP,
discutindo os seguintes assuntos: eleição dos novos
membros do FNAP, Arco Ocupacional do Desporto,
Destinação da verba do FAT para financiamento da
Aprendizagem, Resolução 164 do CONANDA.
A ata completa da reunião, com todos os assuntos
abordados, se encontra à disposição dos filiados na
FEBRAEDA e será alvo de debates junto aos dirigentes e
técnicos oportunamente.
Como destaques da nossa ação, o representante do
ESPRO, Marinus Jan Vander Molen, trouxe a
importância da publicação do Plano Nacional de
Aprendizagem Profissional – PNAP.
Dra. Rozangela B. Teixeira reforçou a manifestação do
ESPRO e trouxe a problemática de alguns auditores
calcularem a cota de PCD’s sobre os aprendizes
contratados indiretamente pela ESFL.

NOSSOS DIRIGENTES

REUNIÃO BIMESTRAL DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA FEBRAEDA.
21 DE AGOSTO 2014 – SEDE DO CAAP-ASA.
Todas as reuniões da Diretoria Executiva têm como
tônica a defesa e valorização das entidades filiadas e a
preocupação com a garantia do atendimento prestado
por essas no âmbito da assistência social e da
socioaprendizagem.
Outro tema muito debatido na reunião foi a realização
do “VI Encontro Nacional de Dirigentes e Técnicos” que
acontecerá em Araras em outubro, oportunidade na
qual comemoraremos o 10º. aniversário de fundação da
Federação.
Agradecemos ao CAAP-ASA pela recepção e
maravilhoso almoço oferecido aos nossos dirigentes!
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NOSSA MENSAGEM

Recomece Sempre
Observe a natureza. Tudo nela é recomeço.
No lugar da poda surgem os brotos novos.
Com a água, a planta viceja novamente
(renasce).
Nada para. A própria terra se veste
diferentemente todas as manhãs.
Isso acontece também conosco.
A ferida cicatriza. A dores desaparecem. A
doença é vencida pela saúde.
A calma vem após o nervosismo. O
descanso restitui as forças.
Recomece. Anime-se.
Se precisar, faça tudo novamente.
Assim, é a VIDA!
http://www.mensagenscomamor.com/men
sagens_de_otimismo.htm

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
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