É NOTÍCIA
EDIÇÃO ESPECIAL Nº 15 – 2010

IX ENCONTRO NACIONAL – FILANTROPIA E APRENDIZAGEM
FÓRUM DE DIRIGENTES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA FEBRAEDA E
ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE PIRACICABA

A preparação...

Estivemos em Piracicaba, recebemos os amigos da Guarda Mirim na sede e, no dia 04 de agosto,
acertamos os últimos acordos. Fomos muito bem recebidos pelo Prefeito Barjas Negri e pelo Gerente
Regional do Trabalho – DRT Piracicaba, Dr. Antenor Varola.
Nossos amigos de Piracicaba fizeram um bom trabalho na região: Sérgio e Fábio, vocês são exemplo de
seriedade e competência!
*******
Nosso agradecimento a todos os que nos apoiaram e auxiliaram nos contatos com palestrantes, no
patrocínio de empresas e projetos, e nas demais providências para que o Encontro fosse um sucesso.
Trabalho de equipe não mede distâncias!

O encontro...

*******

Nos dias 27 e 28 de agosto de 2010 tivemos a satisfação de receber associados e convidados no
“IX ENCONTRO NACIONAL- FILANTROPIA E APRENDIZAGEM” na cidade de Piracicaba.
O evento foi realizado na ACIP – Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, em um belíssimo
auditório, área de recepção e salas cedidas para nossas atividades nos dois dias.

A recepção dos amigos e das “delegações” de dirigentes, técnicos e jovens, é sempre muito festiva!

Contamos com a dedicação e apoio de uma equipe maravilhosa de jovens conscientes e motivados para
o trabalho social, que executam uma brilhante ação na Associação Guarda Mirim Municipal de Piracicaba
sob o “comando” do Presidente José Sérgio de Fávari.

Nossos diretores, além da atenção com o protocolo do evento, encontraram
tempo para “fotografar” com os participantes recebendo a todos com muito
carinho.

“Nossos” jovens também marcaram presença e
participaram ativamente de todos os trabalhos no
evento.
Parabéns ao protocolo Robson, da AGM Piracicaba.
Perfeito!

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente Guilherme
Teodoro Mendes, que teve ao seu lado na mesa de
trabalho o Presidente a AGM Piracicaba José Sérgio de
Fávari, o Vice-Presidente Paulo Hadich , o Presidente da
REBRATES (Rede Brasileira do Terceiro Setor) Dr. Moisés
Iavelberg, o Gerente Regional do Trabalho Dr. Antenor
Varola e a Secretária
Municipal de Assistência
Social do município, Sra. Maria Angélica.

A Banda da Guarda Mirim de Piracicaba
realizou uma belíssima apresentação
para os participantes, e deixou nosso
Presidente emocionado, quando da
execução da música “Cisne Branco”.

MESA DE TRABALHO:
“A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO E DA INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS –
ASPECTOS DA PARCERIA ENTRE ENTIDADES, EMPRESAS E PODER PÚBLICO”

A Coordenação da mesa foi realizada pela colaboradora da Federação, Dr. Ana Maria de Jesus
Fernandes, advogada, Bacharel em Administração de Empresas; Presidente da Comissão da Mulher
Advogada da 100º Subseção da OAB SP-Ipiranga , que conduziu brilhantemente os trabalhos, e
“amarrou” as conclusões dos expositores facilitando o questionamento da plenária.
Todos destacaram a importância da preparação anterior do jovem para o início da vivência no
universo do trabalho bem como do acompanhamento dos jovens no decorrer das atividades junto às
empresas parceiras na formação.
O Gerente Regional do Trabalho da DRT-Piracicaba Dr. Antenor Varola, elogiou a ação da AGM
Piracicaba e se colocou à disposição para incentivar e orientar as empresas da região para que
contratem seus aprendizes, o que encontrou boa acolhida no representante da ACIP que relatará o
tema debatido e apoiará a colocação de aprendizes nos fóruns de discussão daquela Associação.
Em nome das entidades, Dr. Paulo Cesar Junqueira Hadich – Vice-Presidente da FEBRAEDA, discorreu
sobre o sub tema - “A ótica das entidades de atendimento sócio-educativo como certificadoras da
aprendizagem” - e reforçou a importância de darmos continuidade a ação mediante o atendimento
sócio assistencial e de cunho educativo que são fundamentais para a preparação dos jovens, coerente
com as realidades regionais, mas sempre dentro do que determina a lei e em contato com empresas e
órgãos de direito.

Temos grandes desafios, mas, além de muito trabalho, sempre podemos contar
com muito companheirismo e a participação efetiva de nossos associados!

No final quando da apresentação das conclusões à plenária, dirigentes da Federação, empresário e
autoridades foram convidados a assinar o “pacto pela promoção da integração de jovens aprendizes
no mercado de trabalho”.

Enquanto isso...
Ao mesmo tempo e em sala da ACIP, aconteceu a oficina-debate com os jovens sobre “O programa
de formação profissional e a concomitância”, que resultou em trabalho que será entregue à diretoria
da FEBRAEDA e que tem o intuito de subsidiar os debates que ocorrerão na próxima Conferência
Lúdica Estadual da Criança e do Adolescentes organizada pelo CONDECA-SP.

Confiamos em vocês e é “por e para” vocês que trabalhamos!!!

VISITA:
PROGRAMA CONHECENDO O LEGISLATIVO
No período da tarde, o Presidente da AGM Piracicaba, educadores e técnicos presentes acompanharam os
jovens em uma visita monitorada à Câmara Municipal de Piracicaba com o objetivo de orientá-los sobre a
ação do poder legislativo e incentivo ao “protagonismo juvenil”.

A recepção do Vereador Bruno Prata e a acolhida daquela “Casa do Povo” deixaram os jovens bem à vontade
para formularem questões, adquirindo uma visão crítica do processo do legislativo e da importância da
participação da população nas decisões do município.

PAINEL:
“FILANTROPIA, APRENDIZAGEM E OS DESAFIOS FACE À LEI 12.101/2009 E AO
DECRETO 07.237/2010” - Mobilização nacional das organizações para o
fortalecimento da ação de Assistência Social.
O painel teve como coordenador o diretor da
FEBRAEDA e atual Presidente da REBRATES- Rede
Brasileira do Terceiro Setor, Dr. Moisés Iavelberg, que
apresentou os expositores:
Prof. Marcelo Monello – Conselheiro e
Coordenador da Comissão de Projetos Sociais do
CRC-Conselho Regional de Contabilidade de São
Paulo.
Dra. Rozângela Borota Teixeira – Advogada e
Consultora em Aprendizagem Profissional.
Antes da fala de ambos, foram projetados slides
relativos aos tema, gentilmente cedidos pela Dra.
Edna Alegro, Coordenadora Geral de Certificações do
Ministério do Desenvolvimento Social

Temos muitas questões para debater e aprofundar sobre o tema e, certamente, realizaremos novas
“jornadas de estudos” ou “encontros regionais” para alinhar “ação e discurso”. Temos, igualmente,
consciência de que a ação que empreendemos é assistência social, face à população que atendemos,
à gratuidade dos serviços e ao nosso objetivo que é o da promoção humana, porém, a educação é
uma poderosa ferramenta desse caminho. Nesse sentido, buscaremos a necessária conversa junto aos
Ministérios – Desenvolvimento Social, Educação e Trabalho - apresentando este questionamento, e
para orientar nossos associados neste momento de reavaliação do nosso trabalho.

PAINEL:
“A INCLUSÃO PROFISSIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: DESAFIO PARA AS
ENTIDADES CERTIFICADORAS”
Neste outro momento, tambem contamos com o
apoio do diretor Moisés Iavelberg, apresentando os
temas e palestrantes:
“A inclusão profissional da pessoa com
deficiência”, pelo Psicólogo Marcelo Scarabeli da
AVAPE Associação para Valorização de Pessoas
com Deficiência;
e
“Caso de sucesso – entidade certificadora”,
pela Sra. Marisa Vidovix – Superintendente do
NURAP - Núcleo Rotary de Aprendizagem
Profissional.

Fechamos o painel com “chave de outro”, onde
todos aprenderam muito!
Saímos de Piracicaba ansiosos em conhecer
mais um pouco do trabalho desenvolvido no
NURAP e certos de que temos de consolidar
parceria
com
a
AVAPE,
exemplo
de
atendimento e inclusão.

PLENÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO:
ENTREGA OFICIAL DO TRABALHO DOS JOVENS- FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONCOMITÂNCIA

Liderados pelos jovens da AGM de Piracicaba e com o apoio dos demais adolescentes e jovens participantes do
“encontro”, a plenária assistiu a apresentação das conclusões da oficina sobre a questão da formação

concomitante, e o Presidente Guilherme Teodoro Mendes recebeu documento formulado por esses sobre o
tema, e que será encaminhado à Conferência Lúdica Estadual da Criança e do Adolescente – SP.
No sábado tivemos na mesa de trabalhos, representante do CONDECA a quem, igualmente, entregamos o
trabalho apresentado.

***

Retornamos na manhã de 28 de agosto, cheios de energia e nos dividimos em três grupos de discussão-debate.

PALESTRA:
“VALORIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE NA FORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À FORMAÇÃO E
INSERÇÃO DE JOVENS NO UNIVERSO PROFISSIONAL”
Na manhã do sábado, 28 de agosto, contamos
com apresentações sobre as ações dos conselhos
de direitos da criança e do adolescente, através
das falas dos voluntários-colaboradores:
*Fábio do Amaral Sanches - Presidente do
CMDCA-Piracicaba e gerente da AGM de
Piracicaba.
*Elisabete Antolino – Conselheira do CONDECA
– Conselho Estadual de defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo,
membro da sociedade civil, gestão 2009-2011
*Vitor Pegler – Presidente da ACETESPAssociação dos Conselheiros Tutelares do Estado
de São Paulo.

Da esq. para direita: Vitor Pegler, Elisabete e Fábio.

Todos foram unânimes em destacar que a ação realizada pelas nossas entidades também se situa no campo
da defesa de direitos e que essa discussão deverá ser contemplada nas próximas reuniões e conferências do
setor.

E... Fábio, parabéns pela “dinâmica” criativa. Tivemos,
mesmo, que olhar por outra perspectiva e sair da nossa
“zona de conforto”, buscando a solução ao invés de olhar
somente o problema.

REUNIÃO TÉCNICA
Os técnicos aproveitaram este espaço na manhã do sábado, para também trocar idéias sobre os
temas debatidos, em especial sobre a formação concomitante na aprendizagem, e contaram um
pouco das ações realizadas em suas comunidades.

Proporcionar esta troca é uma das metas da Federação. Juntos, temos nossos esforços multiplicados e
o ânimo renovado!
Só o questionamento permanente traz novas perspectivas e soluções.

PALESTRA AOS JOVENS:
“A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PESSOAL”

Roger Saba é estudante de Psicologia e consultor de “Marketing Pessoal”, além de ser
“ex-aprendiz” do CAAP´I. Roger - em pé, à esquerda nas duas fotos - veio dar sua contribuição para a
formação das novas gerações, destacando a importância de “gostar de si” e transmitir uma boa
imagem para abrir espaços nos caminhos que temos de seguir.

ASSEMBLÉIA:
ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2010-2012

Após avaliação das atividades da gestão 2008-2010, foram
eleitos para o mandato setembro 2010 a agosto 2012:

Presidente de Honra:
GUILHERME TEODORO MENDES
Presidente Executivo:
PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
1º Vice-Presidente Institucional:
FERNANDO FERNANDES ALVARES LEITE (Araras)
2º Vice-Presidente Institucional:
ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELLO (Pinheiros-SP)

Demais cargos:
Vice-Presidente Regional – São Paulo/Capital: ADMIR GARCIA MANTOVANI (Ipiranga)
Vice-Presidente Regional – ABCD: SILVIO JOSÉ MAROLA (São Bernardo do Campo)
Vice-Presidente Regional-Baixada Santista: MARIO LUIZ DA SILVA (Cubatão)
Vice-Presidente Regional-Interior Centro: JOSÉ SÉRGIO DE FÁVARI (Piracicaba – Guardinha)
Vice-Presidente Regional-Interior Norte: MARINHO DA CONCEIÇÃO PROCÓPIO (Esac- Franca)
Vice-Presidente Regional-Interior Sul: GENTIL PEREIRA GARCIA ( GM Votorantim)
Vice-Presidente Outros Estados – PAULO HENRIQUE DE ANDRADE (Camp Goiânia)
1º Secretário: ANA MARIA FERNANDES; 2º Secretário: JOSÉ GOMARA SOBRINHO; 1º Tesoureiro:
EVARISTO DOS SANTOS; 2º Tesoureiro: MARCO ANTONIO DOS SANTOS; Diretor Jurídico: ISRAEL BITTAR;
Diretor Integração: PAULO CELSO MOTTA ; Diretor de Conselhos de Direitos: MARIA HELENA NOVAIS
RODRIGUES; Diretor Novas Filiações: JOSÉ CARLOS DOS REIS; Assessor da Presidência: ANTONIO
JORGE DOS SANTOS; Assessora para Assuntos Parlamentares: DORA SILVIA CUNHA BUENO; Assessores
para Assuntos Jurídicos: 1º Moisés Iavelberg, 2º Rozangela Borota Teixeira , 3º Norberto Ferreira de Souza.

Além dos citados acima e no intuito de ampliar a participação de todos os associados nas decisões da
Diretoria, foi realizada alteração no Estatuto Social visando contemplar representantes de todos os
filiados no Conselho Deliberativo da FEBRAEDA, este sob a Presidência do querido amigo e exemplo
de liderança, Arlindo Fagundes Filho.
*******************

A apresentação dos eleitos na plenária foi marcada pela forte emoção da “despedida” das ações
executivas por parte do Presidente Guilherme Teodoro Mendes, muito querido por todos.

Guilherme Teodoro, nosso muito obrigado pelo
excelente trabalho e toda a atenção e o carinho sempre dispensados às
entidades – dirigentes e técnicos têm você no coração!
Parabéns Paulo Hadich!
Conte com o apoio de todos os associados nesta nova gestão.

Encontros, despedidas e reencontros, fazem parte
desta nossa caminhada! É bom não “andar
sozinho”. Vamos trabalhar muito!

Estaremos juntos em breve!

Piracicaba... esperamos retornar logo a essa cidade linda.
AGM de Piracicaba, nosso muito obrigado!

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

É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida
passar.
É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo
nada até o final.
Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me
esconder.
Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver.

Martin Luther King

****************************************
BOLETIM INFORMATIVO “É NOTÍCIA”
E-MAIL: febraeda@febraeda.com.br
SITE: www.febraeda.com.br
EXPEDIENTE DA SECRETARIA:
2ª a 6ª FEIRA DAS 8H00 ÀS 17H00

