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Palavra do Presidente Antonio R. Pasin

Prezados,
E como passou depressa, como voou.... Foram
tantos os desaﬁos, foram tantos os compromissos, reuniões, debates, batalhas, reﬂexões, adaptações, que quando vemos, mais um ano chegou
ao ﬁm! E quem um dia iria imaginar que viveríamos por um período tão grande em uma realidade tão distante, que se fez presente, que nos foi
imposta e que se fará lembrada!
Mas e apesar de tudo, juntos, unidos fomos nos
apoiando, nos ajudando e conseguimos superar
todos os obstáculos que foram sendo construídos e
que con nuarão a serem vencidos, pois nossa
MISSÃO enquanto organizações de Assistência
Social que atendem e acolhem adolescentes,
jovens e suas famílias e que está diretamente ligada
ao futuro de nossa sociedade é o que nos dá força e
a certeza de que vamos em frente.
Através do trabalho voluntário junto à FEDERAÇÃO,
pude sen r o quanto a palavra FEBRAEDA se tornou
reconhecida, respeitada e admirada e sinônimo de
competência, eﬁciência em relação às polí cas

públicas que desenvolvemos, na defesa e garan a de
direitos sociais, no assessoramento polí co e técnico
fazendo com que fossemos sempre lembrados e vemos nosso espaço respeitado, nossa voz ouvida e considerada. Isso, aﬁrmo e reaﬁrmo, só foi possível através
da união de todos os associados, do nosso trabalho
sério, do nosso compromisso com o bem.
Como vemos nesse informa vo, con nuamos com
nossa representação e atuação junto aos Conselhos
de Direito, atuamos de forma decisiva na reestruturação do Fórum Paulista de Aprendizagem, enfrentamos Medidas Provisórias, PEC's, PL's, lutamos pela
regulamentação da Imunidade das en dades ﬁlantrópicas, pela Socioaprendizagem, mobilizando a
opinião pública, ar culando, nos reunindo e debatendo junto aos Poderes da Federação, Secretarias,
Ministérios. A FEBRAEDA foi a nossa porta voz e grande defensora da con nuidade de nossas de ações.
Muito ainda está por vir e precisamos estar cada vez
mais harmônicos, par cipa vos, atuantes em busca
de dias melhores.
Desejo a todos um Natal abençoado, com muita saúde e
paz e um Ano Novo mais leve, repleto de fé e esperança.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 2021
REFORMA TRIBUTÁRIA E PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE CEBAS - 26/05/2021
No intuito de orientar dirigentes, gestores e
contadores de organizações da sociedade civil e que
atuam na área da Assistência Social, proporcionando
espaço forma vo e discussão sobre a legislação
contábil aplicável às organizações da sociedade civil
que atuam na área de Assistência Social, e os
possíveis impactos da Reforma Tributária e de
Projetos de Lei Complementar sobre Cer ﬁcação de
En dades Beneﬁcentes de Assistência Social –
CEBAS, a FEBRAEDA organizou palestra em
plataforma virtual com o colaborador voluntário
Marcelo Monello, que é contador especializado no
terceiro Setor.
O evento proporcionou interação do público-alvo e
esclarecimentos de dúvidas, sendo muito bem
avaliado pelos par cipantes.

REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS
PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA
SOCIOAPRENDIZAGEM EM TEMPOS DE
ISOLAMENTO SOCIAL - 08 e 13/07/2021
A Profa. Silmara Quintana, Coordenadora e Professora do Curso
de Serviço Social da UNIP Campinas, colaborou com a
FEBRAEDA falando às equipes de atendimento socioassistencial
e de socioaprendizagem de en dades de Assistência Social,
orientando e reﬂe ndo sobre as ações técnicas em tempos de
pandemia e isolamento – “cuidando e sendo cuidado”,
considerando a virtualidade com conexão emocional. A Profa.
Silmara já havia colaborado com ações de formação da
FEBRAEDA e outros momentos e, igualmente, foi um sucesso!

MOTIVAÇÃO EM TEMPOS DE DIVERSIDADE
E DESESPERANÇA - 10/09/2021.
Luiz Claudio Bido e Soraya Matarazzo Bido, psicólogos e educadores,
reﬂe ram com as equipes das en dades de Assistência Social sobre os
desaﬁos do atendimento, considerando a diversidade, as
questões sociais e as possibilidade de futuro dos jovens
ingressantes no mercado de trabalho.
“Precisamos pensar projetos de vida, resgatando a força
da originalidade pessoal como propulsão do
sen do da vida”, aﬁrmaram os facilitadores.
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FILANTROPIA EM PAUTA

Fonif par cipa de encontro
para discu r o PLP 134/2019

Da esquerda para a direita: Mário da CMB; Padre João Batista da ANEC; Tiago da CMB; Antonio Pasin da FEBRAEDA;
Dep Antonio Brito; Custodio do Fonif; Vanderlei Vianna - Abiee ; Guinartt da ANEC e Hermes assessor do Dep Brito.

O projeto segue para votação no
Plenário após intensos debates
em Comissões do Congresso,
Ministérios e Receita Federal.
O Fórum Nacional das Ins tuições
Filantrópicas (FONIF) ar culou um
encontro com o Deputado Antonio Brito (PSD/BA), na manhã da
úl ma terça-feira, 26/10, sobre o
Projeto de Lei Complementar
(PLP) 134/2019, que estabelece as
contrapar das ao exercício das
imunidades previstas no ar go
195 § 7º da Cons tuição Federal.
Além do FONIF, outras ins tuições
representa vas do setor ﬁlantrópico par ciparam do encontro e
entregaram uma carta aberta em
apoio ao Projeto. São elas: Associação Brasileira de Ins tuições
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Educacionais Evangélicas
(ABIEE), Associação Nacional de
Educação Católica (ANEC), Associação Paulista de Fundações
(APF), Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e En dades Filantrópicas
(CMB), Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB),
Conferência dos Religiosos do
Brasil (CRB) e Federação Brasileira de Associações Socioeduca c i o n a i s d e A d o l e s c e nte s
(FEBRAEDA).
A elaboração do PLP 134/2019
passou por intensos debates
nas Comissões do Congresso e é
hoje, fruto de um trabalho plural e colabora vo. As ins tuições lembraram par ciparam

a vamente das discussões com
os representantes dos Ministérios que emitem o Cer ﬁcado de
En dade Beneﬁcente de Assistência Social (CEBAS) - Ministérios da Educação, Saúde e Cidadania, e também com a Secretaria
da Receita Federal.
“O projeto seguir para votação
no Plenário do Congresso é um
marco histórico para o setor.
Con nuamos ﬁrmes e dispostos
ao diálogo com o obje vo de
estabelecer uma lei favoreça as
pessoas que mais necessitam
dos serviços nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação”, aﬁrmou Custódio Pereira,
presidente do FONIF.

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA PROPOSTA
QUE ESTABELECE CONDIÇÕES PARA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DAS FILANTRÓPICAS

O Plenário da Câmara dos
Dep u tad o s ap rovo u co m
expressiva votação (320 votos
favoráveis e 5 contrários), em
28 de outubro, o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 134/19
que estabelece condições para
que en dades beneﬁcentes de
assistência social, saúde e educação tenham direito à imuni-

dade tributária.
O texto levado à votação é
fruto de um trabalho plural e
colabora vo liderado pelo
FONIF e com a intensa par cipação de representantes das
en dades ﬁlantrópicas. O PLP
segue para o Senado Federal,
onde há previsão de tramitar
por quatro comissões, em

que os Senadores poderão efetuar ajustes para aprimorar
ainda mais o projeto.
"Esperamos par cipar das
próximas audiências públicas e
contribuir ainda mais com ajustes necessários ao projeto",
reforça Custódio Pereira, presidente do FONIF.
Comunicação FONIF.

Fórum
Nacional das
Instituições
Filantrópicas
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A NOVA REGULAMENTAÇÃO MTP
DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Em contraposição a pressões
nega vas que vinham se acumulando na conjuntura polí ca
dos úl mos anos no sen do de
desﬁgurar avanços importantes
da polí ca pública nacional de
Aprendizagem Proﬁssional
(AP), a nova regulamentação
trazida pela recente Portaria
MTP (Ministério do Trabalho e
Previdência) nº 671, de 08/11/2021,
Capítulo XVIII: Diretrizes para execução da aprendizagem proﬁssional e
do Cadastro Nacional de Aprendizagem Proﬁssional (CNAP)” – que prevê
entrada em vigor para 10/02/2022 -,
surpreende favoravelmente pelo
respeito ao arcabouço legal e organizacional bem-sucedido do Programa,
sem alterações deletérias. Apresentamos algumas considerações preliminares sobre pontos fortes e pontos
fracos mais salientes no corpo da
nova Regulamentação consolidada
pela SPPE (Subsecretaria de Polí cas
Públicas do MTP).
PONTOS FORTES
1. Vale destacar a “competência VII
do art. 318” atribuída à Subsecretaria de Capital Humano (SUCAP) que fazia parte do Ministério da
Economia e passa a integrar a Subsecretaria de Polí cas Públicas de
Emprego (SPPE) do atual MTP (reins tuído pelo Decreto presidencial nº 10.761, de 02/08/21) -, no
sen do de “monitorar e avaliar,
sistema camente, a Aprendizagem
Proﬁssional, par cularmente em
termos de empregabilidade, dando
transparência a seus resultados”. O
incen vo ao compar lhamento da
experiência com SRTbs e fóruns
poderia potencializar sinergia com
o Art. 322 da Portaria, que atribui
“à en dade qualiﬁcadora elaborar
mecanismos de acompanhamento
e avaliação dos cursos de aprendizagem durante a vigência de todo o
contrato de aprendizagem (...) com a
par cipação do aprendiz e do estabelecimento cumpridor da cota”.
2. Importante reaﬁrmação das en dades sem ﬁns lucra vos (ESFL) pelo Art.
321 no rol das “en dades qualiﬁcadoPAG. 08 I Informa vo FEBRAEDA

A lio Machado Peppe
Especialista em Polí cas
Públicas e Gestão
Governamental,
representante da SRTbSP/MTP no FOPAP

ras” legí mas, elas que são as maiores responsáveis pela substancial
expansão democrá ca da AP nos
úl mos quinze anos, com ênfase na
inclusão de adolescentes e jovens
socialmente vulneráveis.
3. A nova regulamentação não
sucumbe ao ameaçador preconceito de julgar as en dades formadoras como ofertantes de cursos simplistas desconectados das aspirações dos aprendizes e das melhores oportunidade de ocupação
num mercado de trabalho cada vez
mais tecniﬁcado, em contraste com
uma suposta superioridade congênita do Sistema Nacional de Aprendizagem e das escolas técnicas.
4. Oportuna inclusão dentre as
en dades qualiﬁcadoras do Art.
311, Inciso II, das “escolas de ensino médio das redes pública e privada de educação, que desenvolvem o i nerário de formação
técnica e proﬁssional, nos termos
da Lei 9.394/1996, credenciadas
como escolas técnicas de educação pelo órgão competente do
respec vo sistema de ensino”.
Este tópico está em linha com o
obje vo do recém-criado Grupo
de Trabalho do FOPAP para a interação colabora va entre a Aprendizagem Proﬁssional e o Novo
Ensino Médio, especialmente nas
escolas públicas. Talvez seja oportuno uma troca de experiências
intensa com as escolas de ensino
médio das redes pública e privada
de educação credenciadas como
escolas técnicas integradas à
Aprendizagem Proﬁssional na
condição de ins tuições formadoras. Da mesma forma, há muitas
experiências relevantes de i nerá-

rios forma vos técnicoproﬁssionalizantes, pra cadas por
en dades formadoras da Aprendizagem Proﬁssional.
5. É essencial que, conforme o Art.
328, “os Serviços Nacionais de
Aprendizagem e as escolas técnicas
de educação con nuem se cadastrando no CNAP – Cadastro Nacional de Aprendizagem Proﬁssional”
e se guiando por regras comuns do
Programa em paridade de protagonismo com as en dades formadoras. Tendo, inclusive, de acordo
com o Art. 336, os seus cursos “vinculados aos programas de aprendizagem listados no CONAP – Catálogo Nacional de Programas de
Aprendizagem Proﬁssional”, conforme “diretrizes” comuns a todas
as ins tuições qualiﬁcadoras de AP.
6. Aperfeiçoada a regulação sele va rigorosa em relação aos cursos
de aprendizagem proﬁssional na
“modalidade à distância” (Subseção IV, ar gos 354 a 363), que
reconhece pedagogicamente o
primado do caráter presencial das
a vidades de aprendizagem proﬁssional teóricas e prá cas no
sen do de promover a melhor
socialização e inserção proﬁssional personalizada dos aprendizes.
7. A nova regulamentação con nua acolhendo como legí mas as
diferentes formas de contratação
do aprendiz: a contratação direta
pelas empresas; a contratação
indireta por en dades formadoras; bem como a modalidade alterna va de cumprimento de cota
(Art. 374). Por intermédio desta
úl ma forma, os estabelecimentos contratantes destravam a vidades de aprendizagem junto a
setores econômicos rela vamente impermeáveis à atuação direta
de aprendizes.
8. No art. 375, a nova regulamentação mantém importante abertura do Programa para “as en dades
da administração pública direta,
autárquica e fundacional que contratem empregados na forma direta pelo regime cele sta” como
“obrigadas ao cumprimento do
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art. 429 da CLT”, campo de enorme
potencial para a ampliação de contratos de aprendizagem.
9. Admirável que, no contexto nacional regressivo cada vez mais hosl à promoção do trabalho decente protegido via legislação trabalhista sensível aos direitos do trabalhador, a nova regulamentação,
na Seção XI, Ar gos 383 a 393,
preserve integralmente todos os
direitos, garan as e bene cios
que a tradição brasileira tem assegurado aos contratos cele stas de
Aprendizagem.
ALGUNS PONTOS FRACOS
DA NOVA REGULAMENTAÇÃO
1. Lamentamos não haver na Portaria MTP 671/2021 nenhuma ar c u l a çã o i n s t u c i o n a l co m o s
fóruns de AP em nível nacional,
estadual, municipal e regional,
instâncias de caráter consul vo na
relação com os órgãos públicos.
Trata-se de importância estratégica comprovada pela experiência
posi va de colaboração mútua dos
úl mos dez anos em que esses
fóruns es veram organicamente
integrados à modelagem da polí ca pública de AP do país e sua gestão democrá ca. Pertencem indubitavelmente à arquitetura de uma
polí ca pública nacional de execução descentralizada nos entes federados deste país con nental, que
depende das ações de caráter interins tucional (órgãos do poder
público, empresas, en dades da
sociedade civil organizada).
2. A nova regulamentação – que
passaria a vigorar em 10/02/2022
por meio de cursos predominantemente presenciais -, possui uma
incongruência norma va ao desconsiderar que grande parte das
en dades formadoras, premidas
pelas restrições da pandemia
COVID19, veram quase 100% dos
seus cursos rever dos para a modalidade a distância, por força da Porta r i a S E P EC / M E n º 4 0 8 9 , d e
22/06/2021, que estende tal modalidade até 31/12/2021. Recente
discussão do FOPAP sugere ao MTP
que promova, o quanto antes,
junto à SEPEC (Secretaria Especial
de Produ vidade e Compe vidade), ou sua equivalente na nova
estrutura, alteração daquela Portaria nº 4089/2021. Consis ria em

introduzir disposi vo de transição pelo qual os contratos de
aprendizagem vigentes no âmbito das en dades qualiﬁcadoras
do país vinculadas ao CNAP, que
adotaram emergencialmente a
modalidade a distância para a
maioria dos seus cursos, possam
manter esse formato de cursos
em andamento até o encerramento dos respec vos contratos, a ﬁm de evitar graves prejuízos organizacionais e ﬁnanceiros em razão da obrigatoriedade de retorno à modalidade
presencial a par r de fevereiro
de 2022, pressuposta nos termos da Portaria MTP nº 671, de
09/11/2021.
3. O parágrafo 2 do Inciso III do
ar go 321 da Portaria MTP nº
671/2021, ao exigir que as en dades dos Serviços Nacionais de
Aprendizagem (Inciso I) “deverão
manifestar-se formalmente, no
prazo de quinze dias, a par r da
data do requerimento da informação formulada pelos [estabelecimentos] interessados, quanto ao
atendimento ou não à demanda
de vagas de cursos”, acrescido,
“em caso de manifestação favorável”, de “trinta dias” para “disponibilizar essas vagas”, introduz um
burocra smo disfuncional em
relação às boas prá cas consagradas pela experiência de atendimento diferenciado das demandas de vagas por parte do conjunto de en dades qualiﬁcadoras nos
territórios dos entes federa vos
(Incisos I a IV do art. 321). Os Serviços Nacionais de Aprendizagem já
possuem um sólido domínio técnico-administra vo no atendimento de excelência suﬁciente
das demandas habituais de seus
estabelecimentos contribuintes.
O FOPAP considera que a indiscuvel primazia legal do “Sistema S”
na oferta de vagas não precisa de
salvaguardas norma vas do MTP
que só vão enrijecer a ﬂuidez do
processo mul facetado de atendimento nacional das demandas de
Aprendizagem Proﬁssional.

Vamos divulgar as ações
do FOPAP! A FEBRAEDA é
membro da Colegiada e apoia os
trabalhos de Secretaria desse Fórum

SEMANA NACIONAL
DA APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL 2021
O colegiado de Fóruns Estaduais e
Distrital de Aprendizagem Proﬁssional do Brasil (FAP/BR) desenvolveu este evento para diversos
públicos: aprendizes, trabalhadores, estabelecimentos e todos os
interessados no tema da aprendizagem proﬁssional. Foi uma
semana de trabalho e sucesso,
com ações e debates que ocorreram no YouTube, de 16 a 20 de
agosto.
Renann e Aline Coordenador e
Vice-Coordenadora do FAP/BR
deram as voas vindas na plataforma
do Youtube em 16/08, apresentando o conceito de aprendizagem
proﬁssional. Em seguida, destacamos o Desembargador João Ba sta
(TRT 15ª. regiãi) e Dra. Ana Maria
Villa Real (MPT-Coordinfância),
Maria Cláudia Falcão (OIT) e Gerson
Soares Pinto (SIT-M.T.E).
O Presidente da FEBRAEDA, Antonio Roberto Pasin, em 18/08, compôs a mesa redonda sobre “A atuação dos Conselhos na Aprendizagem Proﬁssional”, junto com Tais
Lisboa (SIT), Denis dos Santos Freitas (Subsecretaria de Capital
Humano-SUCAP) e Diego Bezerra
Alves (CONANDA – Rede Cidadã),
tendo como Mediador Victor Marnez (FOPAP–Inst. Jô Clemente).
No encerramento em 20 de agosto, não poderia faltar a palavra do
Dr. Ramon de Faria Santos – Coordenador Nacional da Aprendizagem Proﬁssional, sobre “Os desaﬁos da Aprendizagem”.
Foram 5 dias de palestras e debates enriquecedores e importanssimos, acompanhados por
autoridades, técnicos e dirigentes
de en dades formadoras e os
jovens aprendizes que se comunicaram direto pelo “chat”. A SNA
teve mais de 50 mil visualizações.
Excelente trabalho do FAP/BR!
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2021 - ANO DE CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL A NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL
Neste ano onde persis u a situação de pandemia, e a assistência
social enfrentou grandes desaﬁos
para viabilizar a par cipação
ampla e democrá ca de usuários,
trabalhadores e representantes de
organizações sociais através de

plataformas virtuais, garan ndo
que os temas e propostas fossem
deba dos e acolhidos para a
efe vação da polí ca da assistência social.
Os Conselhos de Assistência Social e as Secretarias de Governo,

trabalharam em dobro para disponibilizar ferramentas para essa
par cipação nas três esferas.
A etapa nacional acontecerá nos
dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro.
Desejamos bom trabalho aos organizadores e par cipantes!

Mesa de encerramento da Conferência Estadual de Assistência Social
Conselheiros do CONSEAS-SP, da esquerda para a direita
Rita Dalmaso, Wagner Santana xxx, Regiane xxx Silvia Coviello (FEBRAEDA), Salete Dobrev, Marcelo Panico e xxx

CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2021 - ELEIÇÕES CONDECA/SP E CMDCA/SP
Em 2021 aconteceram outras eleições importante para
o segmento de defesa de direitos. O CONDECA-SP em
15/08/2021 realizou eleições presenciais para renovar
o quadro de Conselheiros para a gestão 2021-2023.
Representantes de duas associadas da FEBRAEDA
foram eleitos e compõem o atual conselho: Antonio
Jorge dos Santos do CAMP Cubatão e Carlos Eduardo
Arcanjo da FUNDHAS.
O CMDCA-SP, na capital, elegeu em pleito virtual em
07/10/2021 os conselheiros para o biênio 2021-2023,
e a FEBRAEDA apoiou os candidatos indicados pelo
PAG. 10 I Informa vo FEBRAEDA

Movimento Força FUNCAD e pelo FEBAS (Fórum das
En dades Beneﬁcentes e de Assistência Social de São
Paulo).
Todos terão muito trabalho para garan r o bom atendimento e a defesa de crianças e adolescentes na cidade, e a FEBRAEDA se solidariza e se dispõe a colaborar
com as ações dos Conselhos, reﬂe ndo, debatendo,
defendendo e propondo melhorias no atendimento.
Parabéns e bom trabalho a todos(a)!
*Conﬁram a lista com o nome de todos os eleitos nos
sites dos conselhos.

CAMP GUARUJÁ EM DESTAQUE

Há 16 anos o CAMP Guarujá está construindo um
importante Complexo de Inclusão Social da Região
Metropolita da Baixada San sta, um conjunto de 03
blocos interligados, com 7.200m² de área construída.
Acessibilidade plena, reaproveitamento de águas
pluviais e energia solar são alguns dos diferenciais que
se somarão à Formação Humana, o resgate de valores, Educação Emocional e habilidades socioemocionais e Qualiﬁcação Proﬁssional que marcam a promoção de direitos e efe vação da proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
O projeto, estritamente social, ampliará a capacidade de atendimento de adolescentes, jovens e
pessoas com deﬁciência e o atendimento às famílias em vulnerabilidade social e ou pessoal, fortalecendo vínculos e incen vando a família a concluir/retomar seus estudos. Esta ampliação signiﬁcará a possibilidade de integração ao mercado de
trabalho para cerca de 1.600 usuários/ano, além
de estender a capacitação à áreas técnicas e operacionais, além das administra vas.
Está previsto o trabalho em rede com en dades
especializadas para a inclusão de Pessoas com Deﬁciência e também aqueles em liberdade assis da e
medidas socioeduca vas e ainda a extensão da
capacitação humano-proﬁssional para os familia-

res dos usuários do Serviço e outros públicos, inclusive a possibilidade de atender à demanda de colaboradores de empresas da região.
O terceiro bloco da ediﬁcação será des nado a
Eventos, a vidades ar s cas, culturais, confraternização e convenções, com capacidade para 600 pessoas e estacionamento interno para 200 veículos.
A fonte de recursos ﬁnanceiros vem sendo a par cipação no programa Nota Fiscal Paulista do Governo
do Estado de São Paulo e a des nação do Imposto de
Renda - pessoa sica e jurídica, via Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente direcionados à conclusão do Projeto, conforme chancela aprovada pelo colegiado do CMDCA.
Adelino de Almeida Pereira Presidente do CAMP Guarujá.
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CAMP CUBATÃO COMPLETOU 50 ANOS EM 2021

Foi no dia primeiro de setembro de
1971, que o português Mário dos
Santos, juntamente com dezenas de
colaborares, fundou uma das organizações sociais mais an gas de
Cubatão: o Círculo de Amigos do
Menor Patrulheiro de Cubatão.
Incen vado pela inicia va promovida na cidade de São Carlos pelo juiz
de direito Marino da Costa Terra e
sua esposa, a pedagoga Ophelia
Pierro da Costa Terra, Mário dos
Santos nha o obje vo inicial de
rar os jovens das ruas e lhes dar
oportunidades de contribuir com o
sustento de suas famílias vivendo
em situação de pobreza. Após a
fundação, era preciso que as ins tuições colaborassem com o projeto,
oferecendo espaços para que os
adolescentes fossem recrutados.
A Câmara Municipal de Cubatão foi a
primeira a aderir à ideia. Logo depois, a Prefeitura Municipal, que até
então contava com os patrulheiros
de Santos, passou a acolher os de
Cubatão. Aos poucos, o comércio e a
Indústria abraçaram a causa e assim
se criava uma das En dades mais
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importantes do município, garanndo aprendizagem, quando nem
exis a esse termo, e renda para as
famílias, muitas vindas de outros
Estados, em busca de melhores
condições de vida, por meio do
emprego no polo industrial.
Passados os anos, em 1983 a atual
sede, localizada em terreno doado
pela municipalidade foi inaugurada; a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em
1990, trouxe avanços para os direitos dos atendidos; a Lei da Aprendizagem (10.097/2000), trouxe
outros, garan ndo direitos trabalhistas; a luta de milhares de pessoas envolvidas na mesma causa
por todo o país, garante, ainda
hoje, muitas conquistas e forma a
barreira contra retrocessos que
teimam em se apresentar.
Diferente do que se acreditava, a
En dade manteve suas a vidades,
mesmo após a morte do fundador
e incansável presidente, em 1996.
Mas sem deixar que os valores que
criaram as bases para a construção
da Ins tuição se perdessem. Para

marcar essa data, alguns eventos
foram realizados no mês de setembro, e uma programação está prevista ao longo do ano, conforme a abertura gradual autorizada pelas autoridades, devido à pandemia.
O atual presidente do hoje denominado Centro de Aprendizagem Metódica e Prá ca Mário dos Santos,
assim como os anteriores, é o expatrulheiro Alex Ferreira dos Santos.
Por meio de sua gestão, apesar da
pandemia que diﬁcultou muito os
trabalhos, foram feitas melhorias
nas estruturas e na fachada da sede.
Segundo ele, é preciso ampliar a
qualidade do espaço, a ﬁm de que os
atendidos se sintam bem acolhidos.
Para ele, uma estrutura bem equipada melhora também a qualidade dos
serviços da equipe. Também destaca
que, sem aqueles que vieram antes,
nada disso seria possível.
“É preciso olhar para o passado e
agradecer, porque, apesar de tudo
o que enfrentamos, sem as bases
sólidas, não conseguiríamos projetar mais cinquenta anos para o futuro”, conclui.

