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Este foi um ano ímpar para a nossa 
Federação e para todas as nossas 
lutas. Apesar das inúmeras dificulda-
des e barreiras que surgiram no decor-
rer dos meses, conseguimos superar 
de forma incrível até as mais desafia-
doras, como uma Medida Provisória 
que, pra�camente, decretava o fim da 
Aprendizagem Profissional como uma 
importante Polí�ca Pública para ado-
lescentes e jovens.
Olhando para trás e analisando toda a 
trajetória percorrida, fica evidente 
que as vitórias e avanços só foram pos-
síveis por conta da força que vem da 
união entre as pessoas ligadas à nossa 
causa. Não há sequer chance de qualquer resultado 
com a magnitude alcançada sem a par�cipação maciça 
de tantas pessoas envolvidas.
Ainda nos acostumando com o tal chamado "novo 
normal", neste ano, retomamos alguns dos eventos 
presenciais, dentre os quais, nosso tradicional 
Encontro Nacional, dessa vez calorosamente acolhi-
do pelos amigos da Corporação de Guias Mirins de 
Socorro/SP. Estava nos fazendo falta a troca de calor 
humano que vem sempre acompanhada de muitas 

Palavra do Presidente Executivo Fábio do Amaral Sanches 

experiências e vivências.
Seja nas mobilizações virtuais ou nas 
inúmeras caravanas feitas em Brasí-
lia, a máxima de que a união faz a 
força, persis�u! Que em 2023 consi-
gamos ainda mais. Temos como mis-
são, a aprovação de um novo Marco 
Legal para a Aprendizagem Profissio-
nal, já que a Lei 10.097, em vigor, foi 
promulgada nos anos 2000 e carece 
de importante modernização para 
acompanhar as mudanças ocorridas 
nesses 22 anos.
Embora tenhamos conseguido gran-
des feitos até aqui, o potencial que 
temos é muito maior do que o que 

empregamos, vamos juntos colocar em prá�ca a 
mobilização com o real envolvimento de todas as 
nossas equipes técnicas e de adolescentes e jovens. 
Com a sinergia dessas forças, nada poderá trazer sus-
tos à Aprendizagem Profissional para adolescentes e 
jovens, especialmente, para os(as) que se encontram 
em situações de riscos e vulnerabilidades. Não 
mexam com a Aprendizagem Profissional! Essa é a 
mensagem que devemos imprimir em cada ato, afi-
nal, FEBRAEDA somos todos nós!

FILANTROPIA
Em celebração ao Dia Nacional da Filantropia e para enfa�zar as contribuições do setor 

filantrópico para o Brasil, no dia 20 de outubro às 19h30 em São Paulo, o FONIF (Fórum Nacional
das Ins�tuições Filantrópicas), realizou um evento especial denominado “Olhares da Filantropia”.

A abertura foi realizada pelo próprio FONIF e CRC-SP, e contou com as “boas vindas” de Le�cia Vidica, 
Gerente de conteúdo da CNN Brasil.  Também par�ciparam do evento e refle�ram sobre o tema 

“filantropia”, Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria e Preto Zezé, Presidente 
nacional da CUFA.  Ao final, foi realizado o lançamento do Concurso de Fotografia 

"Olhares da Filantropia". Vejam a matéria completa no site do FONIF.
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Em evento no CIEE, Bertaiolli reforça a
necessidade de modernizar a LEI DA APRENDIZAGEM

DEPUTADO FEDERAL É RELATOR 
DO PROJETO DE LEI DO ESTATUTO 

DA APRENDIZAGEM
Em 01/08 no Teatro do CIEE, localizado no 
bairro Itaim Bibi, em São Paulo, o deputado 
federal Marco Bertaiolli falou para uma 
plateia com mais de 400 aprendizes, o 
mandatário reiterou a necessidade da 
modernização da Lei da Aprendizagem para 
bene�cio dos jovens e adolescentes, e também 
das empresas.
“A lei precisa ser modernizada e atualizada, por isso 
estamos escrevendo o estatuto do jovem aprendiz. 
Agora nossa missão é trabalharmos para aprimorar 
a aprendizagem”, afirma Bertaiolli. 
O bate-papo a respeito da Lei da Aprendizagem 
ainda contou com apresentação de Marcelo 
Gallo, superintendente de Administração, 

Finanças e Tecnologia do CIEE, abertu-
ra de Humberto Casagrande, CEO do 
CIEE, e Antônio Pasin, superintenden-
te  d a  Fe d e ra çã o  B ra s i l e i ra  d e 
Associações Socioeduca-cionais de 
Adolescentes (Febraeda). 
O evento também contou com apoio 
das seguintes ins�tuições do terceiro 

setor: Febraeda, Camp Oeste, Camp Pinheiros, 
Camp Cubatão, Camp São Bernardo do Campo, 
Espro, Legião Mirim de Vila Prudente, Núcleo de 
Aprendizagem Profissional e Assistência Social 
(Nurap) e Centro de Apoio ao Jovem (Asam). 
É possível conferir o evento na íntegra no canal do 
YouTube do CIEE. Veja a matéria completa-Fonte: 
h�ps://portal.ciee.org.br/ins�tucional/em-
evento-no-ciee-bertaiolli-reforca-a-necessidade-
de-modernizar-a-lei-da-aprendizagem           

NOVOS CAMINHOS DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Em 02 de setembro, o Espro promoveu na ESPM TECH o 
evento Novos Caminhos para a Aprendizagem 
Profissional.  O evento contou com o apoio ins�tucio-
nal da Escola Superior de Propaganda e Marke�ng -
ESPM, apoio da FEBRAEDA e par�cipação do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT.
Realizado em formato de roda de conversa e com 
audiência total de 221 pessoas, o evento celebrou a 
aproximação entre as en�dades que promovem a 
aprendizagem com o obje�vo de discu�r sobre a Lei de 
Aprendizagem Profissional, ar�cular e fomentar as 
discussões sobre o tema.  Par�ciparam da discussão a 
Dra. Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos - Procuradora 
do Trabalho, Antônio Roberto Silva Pasin - Advogado, 
especializado em Direito Público, Marco Bertaiolli - 
Deputado Federal, Sebas�ão E. dos Santos - Bacharel 
em Ciências Contábeis e Ciências da Computação. A 
mediação ficou por conta do superintendente execu�-
vo do Espro, Alessandro Saade.

O deputado Bertaiolli deu início ao tema destacando 
que, para alterar a Lei da Aprendizagem, é preciso ouvir 
quem conviveu com a legislação em seus 20 anos de 
existência. Atualmente o deputado é relator do Projeto 
de Lei que visa implementar o Novo Marco Regulatório 

da Lei da Aprendizagem. 
Ao final, Antonio Pasin, superintendente da Federação 
Brasileira de Associações Socioeducacionais de 
Adolescentes (FEBRAEDA), manifestou que “A aprendi-
zagem é rica pois ela é composta por vários atores de 
diversas áreas com visões de mundo, aparentemente 
diferentes, mas que se complementam. Essa riqueza, 
de quem vive na aprendizagem, é o que nos mo�va na 
nossa missão de proporcionar oportunidades a adoles-
centes e jovens, que não teriam outra alterna�va se a 
Lei da Aprendizagem não exis�sse”.

Ve ja  o  evento,  na  íntegra  -  V ídeo  Evento  
h�ps://youtu.be/ixF44Tli8aI  e Vídeo Entrevistas: 
h�ps://youtu.be/TXS7b9H8bEI
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Nos dias 20 e 21 de outubro a FEBRAEDA realizou 
seu evento anual de caráter nacional, em parceria 
com a Corporação de Guias Mirins de Socorro, na 
sede da Prefeitura do Município de Socorro – SP.
Com uma recepção animada e calorosa pela direto-
ria e equipe da CGM Socorro, �vemos dois dias de 
reflexões e trabalhos intensos, ocasião em que 
recebemos mais de 200 pessoas que par�ciparam 
das reflexões proporcionadas pelas palestras, pai-
néis e oficinas, agregando conhecimento e qualifi-
cando cada vez mais as ações das organizações de 
assistência social assessoradas pela FEBRAEDA.
As a�vidades do dia 20/10 foram realizadas no audi-
tório daquela Prefeitura Municipal, sendo a abertu-
ra dos trabalhos realizada por Fábio do Amaral San-
ches, Presidente da FEBRAEDA e Valter Ar�oli, Presi-
dente da CGM Socorro. 
Os trabalhos atenderam à seguinte programação: 
Palestra: “Os Rumos da Aprendizagem Profissional no 
Brasil”, por Ramon Faria Santos, Auditor Fiscal do Tra-
balho, representante do Sindicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais do Trabalho-SINAIT. Mesa-painel: “Os 
Rumos da Aprendizagem Profissional no Brasil na 
ó�ca das En�dades Formadoras” com Alessandro 
Saade (ESPRO), Elizabeth Pelay (ISBET), Eliandra Car-
doso (Rede Cidadã) e Humberto Casagrande (CIEE), 
com a mediação de Valter Ar�oli (CGM Socorro). 
A úl�ma palestra do dia foi realizada por Wagner 
Carneiro de Santana, Assistente Social e Secretário 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de 
Francisco Morato, Mestre e Doutorando em Serviço 
Social pela PUC-SP, que falou sobre as “Inscrições nos 

Conselhos de Assistência Social e de Defesa de Direitos 
da Criança e do Adolescente”.
Em 21/10, desde cedo, os grupos se alternaram nas 
diferentes a�vidades e oficinas: 
1- Reunião da Diretoria da FEBRAEDA e associados; 2 – 
Palestra “Importância da Governança para Ins�tui-
ções Sem Fins Lucra�vos” pela CELINT – Centro de 
Estudos em Liderança e Governança Integrais, repre-
sentada por Yuri Capi (CEO e sócio) e Candice(Head na 
Stato/GIHolding e sócia); 3 – Palestra-diálogo sobre 
“Desafios contemporâneos da Assistência Social nas 
organizações”, pela Assistente Social e Professora Sil-
mara Quintana; 4 – Palestra sobre “Feminicídio e Assé-
dio Moral e Sexual”, pelo advogado Dr.  Rafael Camar-
go Felisbino; 5- Oficina “Educadores Sociais e os Desa-
fios das A�vidades de Formação na Assistência Soci-
al”, pela educadora Jane Clemente e 6 – Palestra sobre 
“CEBAS, Assistência Social e Imunidade de Contribui-
ções para a Seguridade Social”, pela Consultora Jurídi-
ca da FEBRAEDA, Dra. Rozângela Borota Teixeira.
O encerramento foi a apresentação de dança contem-
porânea de um grupo de jovens da CGM Socorro, lide-
rados pela profa. de dança e voluntária Viviane Ar�oli: 
um encanto!
Além dos sérios debates também desfrutamos de 
momentos de confraternização e alegria, com o 
sorteio de brindes entre os par�cipantes, a pintura 
do quadro “Vejo flores em você”, e o “parabéns” 
pelos 50 anos da CGM Socorro.

MAIS UMA MISSÃO CUMPRIDA E JÁ COM A 
PROPOSTA DE REALIZAR EM 2023 O XIV 
ENCONTRO NACIONAL EM CURITIBA!!!
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                                       Querem ver mais fotos?  Acessem nosso site:www.febraeda.org.br
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MP 1.116/20

Em 2022, a Federação Brasileira de Associações 
Socioeducacionais de Adolescentes (FEBRAEDA), 
junto com outros importantes atores da polí�ca da 
aprendizagem profissional, Ministério Público do 
Trabalho, Auditoria Fiscal, en�dades formadoras e 
fóruns representa�vos, empreendeu forte 
campanha nas mídias sociais e na Câmara Federal 
contra a MP1.116/2022 e o Decreto 10.016/2022, 
ambos considerados prejudiciais à aprendizagem 
em nosso país. Após longo diálogo com a relatora 
da MP Celina Leão e com Deputados Federais 
interessados pela causa, �vemos a sa�sfação de 
obter vitória! Na sessão da Câmara dos Deputados 
do dia 30/08 a Medida Provisória nº 1.116/2022 foi 
aprovada com a exclusão de todos os disposi�vos 
rela�vos à Aprendizagem Profissional. A matéria 
seguiu para apreciação no Senado Federal onde 
também foi aprovada.
Agradecemos a Deputada Celina Leão, relatora da 
MPV e a todo(a)s que lutaram incansavelmente 

pelo direito dos adolescentes, jovens e pessoas 
com deficiência à profissionalização e à inclusão 
no mundo do trabalho, com proteção social.
Permaneçamos unidos e mobilizados na defesa 
intransigente da Aprendizagem Profissional, 
enquanto ação afirma�va de polí�ca pública 
intersetorial.

Acima, Neto Bittar, Arthur Bernardes, Ramon Santos,
 Ana Maria Vila Real, Bob Machado, Sebastião 

Santos,Diego Alves e Antonio Pasin 

DEFESA DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E DA GARANTIA 
DE DIREITOS DOS ADOLESCENTES E JOVENS BRASILEIROS

PL 6461 – ESTATUTO DA APRENDIZAGEM

Muitas reflexões e lutas em audiências, reuniões, debates... enfim, muito estudo, 
diálogo e articulações. Nosso movimento é forte, participativo, solidário!

AGUARDEM AS NOTÍCIAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO.
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A Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região promoveu nos dias 13 e 
14 de outubro o Seminário de Combate ao 
Trabalho Infan�l, realizado no Santuário 
Nacional de Aparecida. Em conjunto com 
magistrados, procuradores do trabalho, advoga-
dos, especialistas, clérigos, médicos e empresá-
rios, os par�cipantes debateram as causas, 
consequências e soluções para um dos princi-
pais problemas estruturais da sociedade 
brasileira: o trabalho infan�l.
Pela Igreja Católica, par�cipou o reitor do Santuário 
de Aparecida, padre Carlos Eduardo Catalfo.
Pelo MPT, o procurador-geral do Trabalho, José de Lima 
Ramos Pereira, e os procuradores Simone Beatriz Assis 
de Rezende (MPT-MS) e Ronaldo José de Lira. 
Pela Jus�ça do Trabalho da 15ª Região, os desembarga-
dores do TRT-15 Francisco Alberto Peixoto da Mo�a 
Giordani (vice-presidente judicial), Gisela Rodrigues 
Magalhães de Araújo e Moraes, João Ba�sta Mar�ns 
César (diretor da Ejud-15) e Lorival Ferreira dos Santos. 
Entre os juízes do trabalho, Adhemar Prisco da Cunha 
Neto, Camila Ceroni Scarabelli, José Roberto Dantas 
Oliva (aposentado) e Márcia Cris�na Sampaio Mendes. 
Da área de saúde, a médica legista Mariana da Silva 

DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Seminário de Combate ao Trabalho Infan�l

Acima, Antonio Pasin e o “�me” da GM 
Guara�nguetá  no auditório em Aparecida 

Ferreira  e  o  imunologista  Gustavo Cabral . 
Completaram o �me de especialistas o advogado 
Antonio Pasin (da FEBRAEDA), professora e pesquisa-
dora Gabriela Marcassa Thomaz de Aquino, a escrito-
ra e palestrante Maura de Oliveira, o consultor em 
Direitos Humanos para crianças e adolescentes 
Marcelo Nascimento, o diretor do Senai de Itu, 
Helvécio Siqueira de Oliveira, o a�vista e fundador do 
Grupo Gaia, João Pacífico, e o empresário, engenheiro 
e palestrante Eduardo Moreira.

Veja a matéria completa-Fonte: trt15.jus.br/no�cia/2022  

Através do edital nº 01 - CONANDA/2022,  O 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA convocou a  eleição 
das  organizações  da  soc iedade c iv i l  para 
compor aquele colegiado em âmbito nacional, 
com o critério do desenvolvimento de ações em 
p e l o  m e n o s  u m  d o s  e i xo s  d e  p ro m o çã o, 
proteção, defesa e controle social dos direitos 
da criança e do adolescente, para o biênio 
2023-2024, tendo em vista o disposto no art. 5º 
d o  R e g i m e n t o  I n t e r n o  d o  C O N A N D A . A 
convocação obedeceu o previsto na resolução 
n. 113/2010/CONANDA, que dispõe sobre o 
Sistema de Garan�a de Direitos da Criança e do 
Adolescente no Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes.
A eleição aconteceu no dia 08/12/2022 de 

Eleições CONANDA 2023-2024  
forma online.
A FEBRAEDA foi eleita como suplente no segmento III 
- “en�dades que atuam em pelo menos um dos eixos 
de promoção, proteção, defesa e controle social dos 
direitos da criança e do adolescente nas temá�cas de 
saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, 
trabalho, jus�ça e segurança pública, bem como das 
especificidades das crianças e adolescentes em 
acolhimento, em cumprimento e/ou egressos de 
medidas socioeduca�vas, dentre outros.”

Reafirmamos nosso compromisso na defesa e garan�a 
de direitos das crianças e adolescentes brasileiros.

Vejam na publicação todos os eleitos para a gestão 
2023-2024 - h�p://www.in.gov.br/web/dou/-
/edital-n-3/2022-449491210
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CAMP SBC REALIZOU CERIMÔNIA DE 
COMEMORAÇÃO DE 50 ANOS DA INSTITUIÇÃO 

Evento contou com presença de ex-presidentes da ONG, polí�cos da região, representantes 
de empresas parcerias e a inauguração do mosaico “O Abraço” de Romero Bri�o

O CAMP SBC completa 50 anos em 2022 e realizou 
uma festa nas dependências da sede, em São 
Bernardo do Campo, onde recebeu ex-presidentes da 
ins�tuição, polí�cos da região, representantes de 
empresas parceiras, colaboradores e familiares. Neste 
dia, a pintura “The Hug”, ou “O Abraço”, de Romero 
Bri�o, foi inaugurada como mosaico na fachada da 
ins�tuição.
A solenidade contou com uma retrospec�va da 
atuação do CAMP SBC durante este tempo e 
homenageou ex-aprendizes e convidados que 
par�ciparam da história da ins�tuição. O Presidente 
Luiz Antonio Novi afirma que este não é apenas um 
momento de celebração, mas também de gra�dão 
por “reafirmar o compromisso na evolução e 
formação de c idadãos preparados social  e 
profissionalmente por cinquenta anos”. 

Além das homenagens, o evento contou com a 
inauguração do mosaico “O Abraço”, de Romero 
Bri�o, sendo a única reprodução autorizada do Brasil. 
A obra demorou sete meses para ser finalizada, a qual 
foi realizada por dez artesãs de Ribeirão Pires sob 
gerenciamento da ar�sta plás�ca, Silvana Luz. O irmão 
de  Romero  Br i�o,  Robson  Br i�o,  também 
compareceu ao evento e foi pres�giado.
Segundo o Ins�tuto Brasileiro de Geografia e 
Esta�s�ca (IBGE) em sua pesquisa Demografia das 
Empresas e Esta�s�cas de Empreendedorismo, mais 
de 70% das empresas fundadas no país fechavam as 
portas em menos de dez anos de a�vidade. Por isso, 
esse é um momento de relembrar e reconhecer as 
cinco décadas de atuação, “já são mais de 60 mil 
jovens inseridos no mercado de trabalho, que �veram 
suas vidas e de suas famílias transformadas pela 
ins�tuição”, diz o Presidente. 
Ao todo foram aproximadamente 40.000 famílias 
atendidas e 5.000 ações solidárias.
Em conjunto com a celebração, as expecta�vas 
futuras para os próximos anos envolvem a ampliação 
do espaço �sico para expandir as a�vidades e alcançar 
ainda mais pessoas.  “O Projeto de Expansão CAMP 
SBC busca proporcionar a�vidades de cultura, esporte 

e lazer para a comunidade atendida através da 
ampliação de seu lugar �sico. A evolução e 
desenvolvimento da região sendo uma preocupação 
para nós e, por isso, queremos de fato abraçar a 
comunidade”, finaliza o Presidente.

Sobre o CAMP SBC

O Centro de Formação e Integração Social desenvolve 
ações de assistência social, por meio de serviços, 
programas, projetos para adolescentes / jovens e suas 
famílias, assim como ações de educação, por meio de 
ensino fundamental (séries finais), ensino médio e 
educação profissional técnica de nível médio, através 
do Colégio CAMP.
Fundado em 19 de julho de 1972 por rotarianos de São 
Bernardo do Campo, O CAMP SBC contribui, há 50 
anos, com a formação e inclusão social de milhares de 
jovens. A ins�tuição presta atendimento 100% gratuito 
à população em vulnerabilidade risco social e com 
dificuldade de acesso a bens e serviços, por meio do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Programa de Formação Básica para o Trabalho e o 
Programa de Aprendizagem.

Acima, com a placa em homenagem aos 50 anos do 

CAMPSBC, da esquerda para a direita, aprendiz do 

CAMP SBC, Silvio Marola, Silvana Luz (artista) e Luiz 

Antonio Novi, atual Presidente do CAMP SBC.

Fonte: Comunicação CAMP SBC.


