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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em fevereiro deste ano, durante reunião da
Comissão de Política do CNAS, onde, em nome da
Febraeda, expusemos as dificuldades criadas pela ausência
de uma tipificação que abarcasse as entidades de
assistência social que promoviam integração ao mercado de
trabalho, foi decidida a criação de um Grupo de Trabalho
para estudar mais aprofundadamente a questão.
Desde então, temos acompanhado todas as
discussões, produzido e enviado subsídios para a comissão,
organizado as nossas filiadas e articulado com outras
entidades. E o muito que estamos fazendo, ainda é pouco
perto do que demanda toda essa discussão.
O avanço das discussões dentro do GT demonstra um amadurecimento sobre o
tema “integração ao mercado de trabalho”, mas sinaliza terminar tímido demais para as
necessidades das entidades de assistência social, e muito mais para seus usuários.
Sinaliza terminar sem uma tipificação específica que discipline os serviços de “promoção
da integração ao mercado de trabalho”, tratando com menor importância o artigo 2º,
inciso I, letra “c”, da LOAS, e, mais, o artigo 203, inciso III da Constituição Federal.
Ainda há muito o que fazer. Vamos continuar acompanhando com atenção
redobrada.
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos
pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
( Bezerra de Menezes)

PAULO HADICH

Presidente da Diretoria Executiva da Febraeda

NOVIDADES NA SEDE
Em julho, a FEBRAEDA contratou mais uma técnica para integrar a equipe de atendimento
às entidades: a Assistente Social Maria Silvia Coviello Boscaino.
Maria Silvia tem realizado visitas às entidades para esclarecimento de dúvidas sobre o
atendimento socioassistencial e os programas de integração ao
mercado de trabalho, e terá uma agenda voltada exclusivamente
para a captação de novos associados.
Confira os contatos:
 22/07 recepção da equipe social e pedagógica do CAMP
Santos, na sede do CAAP´I
 26/07 visita a Guarda Mirim de Santa Bárbara D’Oeste
 12/08 visita aos Patrulheiros de Hortolândia
 17/08 e 14/09 visitas a ANDE Pirassununga
 12/09 visita ao CAMP Guarujá
 11/10 recepção dos técnicos dos Patrulheiros de Santo
André na sede da FEBRAEDA.

NOVIDADES NA REDE
Nosso novo site está no ar desde 03 de outubro/2011, aos cuidados do jornalista Marcos
Paulino da cidade de Limeira. Acessem www.febraeda.org.br
Acompanhem também o nosso twitter: @febraeda.org.br
Em breve... facebook!!! Comunicação é fundamental!

NOVIDADES NA AGENDA: CONTATOS 2011
UNICEF
No dia 22 de junho, participamos de reunião no
escritório do UNICEF em São Paulo, para apresentar
a FEBRAEDA e propor ações conjuntas: * a reflexão
e
discussão sobre a “lei do aprendiz” em um
Seminário Nacional, e * o debate de temas que
façam a diferença na garantia de direitos da criança e
do adolescente.
Fomos muito bem recebidos pelas Sras. Ana
Maria Silva e Cláudia Frazão, com as quais
voltaremos a conversar em 2012 sobre os temas
acima.

FENATIBREF – SINIBREF – SINBIFIR

No dia 02 de setembro, recebemos na sede da FEBRAEDA, os representantes da
FENATIBREF – Federação Nacional dos Trabalhadores em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas cujo presidente Geraldo Gonçalves será palestrante no
Seminário da FEBRAEDA em 25/11, a Sra. Jane Clemente, que é representante da
FENATIBREF no CNAS-Conselho Nacional de Assistência Social, Elaine Pereira Clemente,
Presidente do SINIBREF – Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Estado de Minas Gerais e Luiz Fernando Brito Siqueira, Diretor do
SINBIFIR – Sindicatos das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do Estado
de São Paulo.
A conversa foi interessante e produtiva, e a FEBRAEDA abrirá espaço para
conversar com seus filiados sobre a questão da associação sindical dos trabalhadores das
entidades filiadas. Ao mesmo tempo, nos preparamos para conhecer as entidades de
Minas Gerais que, futuramente, poderão estar somando em nosso movimento social.
Geraldo Gonçalves, que também é
Presidente do FONACEAS – Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de
Assistência
Social,
aproveitou
a
oportunidade
para
orientar
e
tranqüilizar as entidades filiadas sobre
as ações de promoção de integração
ao mercado de trabalho dentro da
assistência social, alvo do debate de
Grupo de Trabalho do CNAS.

Geraldo Gonçalves, Jane Clemente e Paulo
Hadich conversam com os dirigentes presentes
em 02/09.

NOTÍCIAS DOS AMIGOS
CONDECA – SP
No dia 17 de julho de 2011, na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, aconteceu a eleição dos membros da
sociedade civil para compor o CONDECA-SP – Conselho de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado
de São Paulo, gestão 2011-2013
Nossa amiga, Elisabeth Antolino do IPP – Instituto
Profissionalizante Paulista, foi eleita com excelente
contagem de votos!
Parabéns, Bete! E conte sempre conosco!
Bete, Lucy (CAMP Pinheiros) e
Regina (FEBRAEDA), minutos
antes da votação.

***
NOVO FILIADO NA „FAMÍLIA‟
O CAMP Guarujá se filiou ao movimento da FEBRAEDA em setembro-outubro de 2011.
Bem vindos!
Estamos articulando contatos também com os Patrulheiros de Santo André, a JIP São
Vicente e CAMP Humaitá. Vamos ampliar esforços e caminhar juntos!

***
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUNDAÇÕES
A Associação Paulista de Fundações (APF) promoveu, no
dia
25 de agosto,
no Novotel
São Paulo
Jaraguá
Convention, o 6º Encontro Paulista de Fundações,
debatendo
experiências nacionais e internacionais bem
sucedidas no financiamento do Terceiro Setor, com vistas
a manutenção e ampliação dos projetos sociais.
No comando desse trabalho, está a Presidente da APF, a assessora e voluntária da
FEBRAEDA, Dora Silvia Cunha Bueno.
Além da participação de dirigentes e técnicos de várias entidades filiadas, nossa Diretora
Secretária, Dra. Ana Maria de Jesus Fernandes, compareceu ao evento, no qual a
FEBRAEDA foi uma das instituições das apoiadoras.
Seguem, o release e foto gentilmente cedidos pela APF.

6º Encontro Paulista de Fundações reúne especialistas e gestores do
terceiro setor e premia Dr. Miguel Nicolelis e o Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais/Centrinho de Bauru
Um dos maiores eventos da América Latina focado no terceiro setor trouxe
Maria de Lurdes Rodrigues, do Centro Português de Fundações e Ex-ministra
da Educação de Portugal
No Novotel São Paulo Jaragua Convention, em São Paulo, o 6º Encontro
Paulista de Fundações reuniu dirigentes, gestores e interessados no terceiro
setor. Ocorrido no dia 25 de agosto, o evento foi marcado pelo debate sobre
Formas de Fomento do Terceiro Setor e estimulou apoio às entidades que de
dedicam ao bem comum.
Um dos grandes momentos de destaque foi a primeira edição do Prêmio
Pedro Kassab que contemplou o Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC-USP – Centrinho de Bauru) na categoria Pessoa Jurídica,
representado pelo Superintendente da Instituição, José Alberto de Souza
Freitas. Na categoria pessoa física, o médico Miguel Nicolelis foi premiado.
O evento foi marcado pela presença da especialista Maria de Lurdes Rodrigues, representante do Centro
Português de Fundações e ex-ministra da Educação de Portugal, que discutiu junto com Maria Cecilia Kother,
presidente emérita da CEBRAF – Confederação Brasileira de Fundações, e Denise Dora, ex-Fundação Ford, as
perspectivas de fomento das organizações do terceiro setor.
O segundo painel reuniu Ismael Gilio, representante do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento,
Sérgio Mindlin, ex-Presidente da Fundação Telefônica, como moderador, e Sameh Wahba, representante do
Banco Mundial, que expuseram projetos de grande escala com parcerias com os governos Federal e
Estaduais, para beneficiar a população brasileira.
Já o terceiro painel debateu investimentos sociais governamentais e Parcerias Público-Privadas. Vanialúcia
Lins e Souto, representante da Unidade de Parceria Público-Privada do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, comentou sobre os desafios das parcerias no Brasil e perspectivas de iniciativas até o
final do ano, além de exemplificar projetos que estão em andamento.
No mesmo painel, Rogério de Faria Princhak, secretário executivo de PPPs da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia e José Sydrião de Alencar Junior, diretor de Gestão e Desenvolvimento do Banco do
Nordeste do Brasil S/A, comentaram sobre o case de sucesso do Hospital do Subúrbio da Bahia, primeira
instituição de saúde do Brasil que adotou a PPP para construção e gestão do hospital. Houve a moderação de
Rubens Naves, advogado, sócio da Rubens Naves, Santos Jr., Hesketh, Escritórios de Advocacia Associados.
Além disso, o último bloco contou com a participação de Heloísa Helena Oliveira, administradora executiva da
Fundação Abrinq, que comentou sobre a parceria com a maior e mais antiga ONG de defesa dos direitos da
criança no mundo, Save the Children. Ricardo S.S. Falcão, consultor e Diretor de Ética da ABCR, abordou as
formas de captação de recursos e indicou as agências nacionais e internacionais que podem se tornar
parceiras para proporcionar os recursos para os projetos sociais. Flávia Regina Oliveira, advogada, sócia
responsável pelo Departamento de Direito do Terceiro Setor de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados, foi a moderadora.
Para encerramento, houve a participação do deputado federal Antonio Brito (PDT-BA) que comentou sobre os
rumos do terceiro setor, alteração da lei da filantropia 12.101/09 junto ao Congresso Nacional, propostas de
iniciativas que promovam articulações a fim de ter mais conquistas no segmento. Além de contar com a
presença de José Maria Chapina, Alcazar, presidente do SESCON-SP, AESCON-SP e coordenador da Frente
Brasileira do Terceiro Setor, Dora Silvia Cunha Bueno, Presidente da APF e CEBRAF, e Tomáz de Aquino
Resende, procurador de justiça do Estado de Minas Gerais e coordenador do CAOTS.
Mais informações: www.apf.org.br
Sobre a APF:
A APF é uma entidade civil, sem finalidade econômica, formada para integrar, associar e representar as
fundações do Estado de São Paulo e defender seus interesses institucionais, além de colaborar com outras
unidades federativas. Foi fundada em 1998, por um grupo de executivos e dirigentes de fundações,
preocupados com a manutenção e desenvolvimento de suas instituições que nem sempre são
suficientemente apoiadas pelas políticas e legislação vigentes.
Informações à imprensa:

Jornalista- Vanessa Pirolo - Tel.: 11 20637638/ 93872603 - Email: vanessapirolo1@gmail.com

NOTICIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conferências da Assistência Social - “Consolidar o SUAS e valorizar seus
trabalhadores”
Agende-se!
As Conferências Municipais de Assistência Social aconteceram em todo o país nos
meses de julho-agosto-setembro de 2011. Além da reflexão e verificação do resultado
sobre as questões levantadas na última conferência – “CONFERIR 2009” – os delegados
municipais elegeram suas propostas e prioridades para debate nas Conferências
Estaduais que acontecem no período de setembro-outubro 2011.
A VIII Conferência Nacional acontecerá em Brasília de 07 a 10 de Dezembro.
Vamos participar como delegados / ouvintes / visitantes!
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
O mês de agosto foi de trabalho intenso, no acompanhamento e proposições junto
ao Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Assistência Social que debate a alínea “c”,
do inciso I – artigo 2º da LOAS: “promoção da integração ao mercado de trabalho”.
Participamos da Oficina de Discussão sobre a Caracterização das Ações de
Assessoramento e de
Defesa e Garantias de Direitos, e do Encontro com as
Organizações Nacionais Representantes do Movimento de Pessoas com Deficiência nos
dias 09 e 10 de agosto de 2011 no auditório do Superior Tribunal de Justiça em Brasília.

Mesa de abertura do evento, presidida pelo
Vice-Presidente do CNAS, Renato de Paula, a
facilitadora Neire Bruno Chiachio – à esq. -,
e os conselheiros do CNAS Wagner Carneiro
Santana e Eutália Barbosa.

Paulo Hadich se manifesta na plenária em 09/08,
pedindo uma oficina específica para a “promoção
da integração ao mercado de trabalho”

A união e colaboração dos técnicos no
intervalo dos trabalhos foi sensacional!

No dia 11/08, tivemos a oportunidade de apresentar um pouco da nossa ação, na
reunião do Grupo de Trabalho – alínea “c” inciso I – art. 2º da LOAS, onde foi dada a
palavra à Assessora Técnica Regina Sartório e à voluntária Dra. Rozângela Borota
Teixeira.
Em decorrência da participação e pedido da FEBRAEDA e seus filiados nas ocasiões
acima, no dia 19/08 foi realizada uma reunião ampliada do GT- CNAS sob coordenação
das conselheiras Leila Pizzato, Coordenadora do GT e Maria do Socorro Fernandes
Tabosa Mota, Coordenadora Adjunta do GT, onde as entidades puderem ter voz
apresentando suas inquietações face aos estudos do GT e a conclusão que será
formulada quanto à ação das entidade que atuam no segmento de “integração ao
mercado de trabalho”.
Em 19/08, o Presidente Paulo Hadich também falou sobre a ação das entidades
com foco no fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

Da esq. para a direita, Paulo Hadich, e
as Conselheiras (CNAS) Jane Clemente,
Maria do Socorro e Leila Pizatto.

As entidades apresentaram suas ações preponderantes no serviço de
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e no âmbito do protagonismo e da
defesa e garantia de direitos, mas indagaram aos conselheiros presentes se a alínea “c”
do inciso I – art.2º da LOAS também não seria um serviço passível de tipificação, visto
que esse se destaca na LOAS e na Constituição Federal.
Essa participação trouxe um resultado muito positivo no que tange à união e a
conscientização da necessidade de mobilização das entidades filiadas, que contribuíram
ativamente da formulação de propostas e estudos junto à FEBRAEDA, antes e durante os
eventos citados.

Técnicos, dirigentes e amigos envolvidos na causa, solidários ao Presidente Paulo Hadich.

- os relatórios completos das ações, foram apresentados nas reuniões da diretoria
executiva e encaminhados a todos os filiados, por e-mail, no final de setembro, e se
encontram também à disposição na sede.
Em 16 de setembro acompanhamos a reunião do GT e retornamos muito satisfeitos com
os encaminhamentos dados por aquele Grupo de Trabalho, considerando as questões e
reflexões apresentadas por consultores/especialista e várias entidades, dentre as quais,
a FEBRAEDA.
Vamos permanecer juntos e acompanhar o andamento dos trabalhos.
***
Frente Parlamentar
Hoje se assinala a necessidade de nos constituirmos em uma força política capaz
de ser ouvida e poder interferir nas discussões e definições das políticas de Estado para a
Assistência Social, em especial, e à todas as que dizem respeito e dialogam com nosso
segmento.
Por isso, convocamos a todos para empreendermos esforços conjuntos visando a
constituição de uma FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AS ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA
INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.
Somente com a constituição da FRENTE poderemos dar vazão as nossas
demandas, propor legislação, realizar articulações inter e intragovernamentais.
Os trabalhos começaram com os contatos realizados em agosto com os Deputados
Federais João Dado e Marco Aurélio Ubiali.

Em nome da FEBRAEDA, Paulo HadichPresidente,
Camila
Santana
do
CS
Votuporanga e do Grupo de Apoio Técnico, e
Fernando Leite - Vice Presidente, em conversa
com o Deputado Federal João Dado no dia
09/08 em Brasília.

A conversa em 18/08 com o Deputado Dr. Ubiali
também foi extremamente proveitosa.

Com a minuta do Estatuto da Frente Parlamentar em mãos, novos contatos foram
realizados em setembro.
Da esquerda para a direita, o VicePresidente Regional da FEBRAEDA, Admir
Mantovani, ao lado do Presidente Paulo
Hadich, do Deputado Jonas Donizete e do
Diretor Jurídico Israel Bittar, em contato
realizado em 28/09.

Em 29/09, o Presidente Paulo Hadich
apresentou
a
proposta
da
Frente
Parlamentar ao Deputado Vicentinho, com o
apoio da Assistente Social do CAMP São
Bernardo do Campo, Neiva Cunha, e do
Diretor Israel Bittar.

Em outubro, seguem novos contatos e reuniões com outros
interessados em colaborar com nossa causa. O trabalho só começou!
Acompanhem e divulguem!

Deputados

NOSSOS EVENTOS

10 de Novembro – Encontro Técnico no CAMP Limeira
Debate técnico 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.
O evento pretende refletir com os trabalhadores sociais das entidades a ação técnica
realizada e o enquadramento nos serviços tipificados nacionalmente, bem como elaborar
/apresentar um plano de atendimento referência de trabalho social.
A programação já está no site!
***

25
de
Novembro
–
Seminário
Nacional na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo
Local: Auditório Franco Montouro
Horário: 12h30 às 17h00
Apresentação do tema “Integração ao
Mercado de Trabalho”, com palestras do
Dr. Ives Gandra Martins Junior, professor
emérito e jurista; da professora e
supervisora Neide Cruz do Conselho
Estadual de Educação de SP e do Sr.
Geraldo
Gonçalves,
Presidente
do
FONACEAS – Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Assistência
Social.
Vamos participar!

MENSAGEM

Os mestres dizem que a descoberta espiritual é solitária.
"Por que estamos juntos, então?", perguntou um discípulo.
"Vocês estão juntos porque um bosque é mais forte que uma árvore só",
respondeu o mestre.
"O bosque resiste muito mais ao vento, além de ajudar ao solo a ser
fértil", continuou.
"O que faz a árvore forte é a raiz, mas ela não pode fazer nenhuma outra
planta crescer".
E o mestre concluiu:"Ter o mesmo propósito e deixar que cada um cresça
é o caminho dos que comungam com Deus".

[ "A alegria de seu espírito é o indício de sua força." ] Paulo Coelho

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

