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No dia 30 de Agosto, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste,
nossos diretores e entidades filiadas se reuniram em
Assembléia Geral para eleger os membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva 2008-2010.
Por indicação do 1º Vice-Presidente, Paulo Hadich e com o
apoio dos demais diretores
e filiados, o Presidente
Guilherme Teodoro Mendes foi re-eleito para mais um
mandato, liderando a FEBRAEDA por mais dois anos.
Cumprimentamos todos os eleitos e, em especial, damos boas
vindas àqueles em primeiro mandato colocando a estrutura
administrativa da Federação à disposição para os trabalhos
desta gestão.
Parabéns e sucesso!!!!

* Veja no final deste, a matéria completa do “V Encontro de
Dirigentes e Técnicos da FEBRAEDA e Guarda Mirim de Santa
Bárbara d’Oeste”.

NOTÍCIAS

NOVOS FILIADOS 2008
O mês de junho foi muito feliz para nosso movimento! A
FEBRAEDA recebeu a filiação de 9 (nove) entidades, que
passaram a integrar oficialmente os quadros de associados da
federação, somando esforços para o crescimento de nossas
ações. É bom receber tanta gente com boas idéias, cheios de
energia para participar dos trabalhos! Sejam todos bem
vindos!!!
De São Paulo – capital: CAMP Caxingui, CAMP Jabaquara,
CAMP Oeste, CAMP Pinheiros, ESPRO, IPP (Paulista) e NURAP
(Brooklim).
Do interior: PROJOV Alphaville e JAM Jacareí.
No dia 14 de junho, recebemos 8 (oito)dos novos
integrantes em reunião realizada na sede do CAAP´Ipiranga, que receberam seus certificados das
mãos dos nossos diretores e conselheiros.
******************************************************************************
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUNDAÇÕES
No dia 13 de Setembro a FEBRAEDA foi representada pelo Vice-Presidente Arnaldo Bottari
Pinheiro de Mello no 4º Encontro Paulista de Fundações, em apoio também à nossa
Assessora Parlamentar Dora Silvia Cunha Bueno.
O “4º Encontro Paulista de Fundações ” foi realizado no auditório da unidade Higienópolis
do Colégio Rio Branco em São Paulo e o documento conclusivo do evento reivindica
manutenção dos incentivos fiscais no marco legal que regula a atividade dessas organizações.
O Encontro foi promovido pela Associação Paulista de Fundações (APF), cuja presidente, Dora Sílvia Cunha
Bueno, salientou o seu crescimento ao longo de quatro edições e a sua contribuição para o avanço dessas
organizações promotoras do bem comum. O evento foi aberto com a interpretação do Hino Nacional, em
Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), por alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco (ECS), mantida
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Mais de 500 pessoas estiveram presentes, incluindo gestores e
colaboradores de organizações do setor, como Fundação Bradesco e Fundação Salvador Arena.
Seguiu-se uma série de homenagens em reconhecimento a personalidades com destacada contribuição no
universo das fundações. Coube ao professor Marcos Paulo de Almeida Salles, da Universidade de São Paulo,
saudar os laureados que receberam o título de “Membro Honorário” da APF.
Os dois primeiros foram fundadores da APF: o professor Cicely Moitinho Amaral, diretor da FIPE, e Eduardo
Marcondes Filinto da Silva, coordenador do Centro de Estudos de Fundações e Entidades de Interesse Social
(CEFEIS). Também recebeu o título, o engenheiro Eduardo de Barros Pimentel, presidente da Fundação de
Rotarianos de São Paulo. Esta entidade recebeu, ainda, o título de “Membro Benemérito”. O diploma foi
entregue a seu presidente pelo desembargador José Renato Nalini, do Tribunal da Justiça do Estado de São
Paulo, presidente da Academia Paulista de Letras.
As conclusões do evento foram sintetizadas no conteúdo da “4ª Carta de São Paulo — União e Defesa das
Fundações”. O documento enfatiza a extrema importância de manter os incentivos tributários legais a essas
entidades e a validação, para todos os fins, da prestação de contas que já fazem ao Ministério Público.
***************************************************************************************************************************************

CONDECA – SP

O CONDECA irá realizar de 13 à 15 de outubro de 2008, o II Encontro Lúdico Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a Deliberação n. 05/2008 encontra-se no site
www.condeca.sp.gov.br, o referido encontro está sendo precedido de encontros regionais
realizados até 30 de setembro, para que sejam encaminhados os nomes dos adolescentes que
representarão a região. Vejam o Anexo I da Deliberação n. 05/2008 no site acima. No início de
setembro enviamos e-mail a todas as entidades noticiando este evento, especialmente
convocado pela Presidente do CONDECA-SP, Any Aparecida Fernandes de Oliveira Lavezzo e com o pedido de
apoio do nosso Vice-Presidente Antonio Jorge dos Santos. Na expectativa de que um grande número de
entidades filiadas tenha conseguido participar e inscrever os jovens aspirantes e aprendizes, no intuito de que
tenhamos voz também nesta instância, aguardamos notícias até o final deste ano.

ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO

Temos de manter a atenção nos debates sobre os novos PL, Decretos e Portarias. Pedimos que todas
as entidades repassem essas questões para seus departamentos técnico e jurídico, para que antes do
final do ano possamos realizar uma reunião específica para debater os reflexos desses nos nossos
trabalhos e qual ação devemos tomar enquanto FEBRAEDA.

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Portaria 615 do MTE – Dez/2007 - Além do cadastro nacional de aprendizagem, é preciso atenção à
configuração dos núcleos teórico e prático do programa, bem como às disciplinas e temas indicados
na portaria.
PEC 268 de 2008 – Jun/2008 - A proposta de emenda constitucional formulada pelo Deputado Celso
Russomano e que pretende permitir o trabalho do adolescente a partir de 14 anos de idade ou de 12
anos como aprendiz, é polêmica. O parlamentar acredita que a redução da idade mínima poderá
mudar a realidade de crianças e adolescentes que estão nas ruas pedindo esmolas, vendendo balas,
etc.

Portaria 557 do MTE –Ago/2008 - Institui o Grupo de Trabalho para Aprendizagem Profissional , para
consolidação de estudos e propostas, além da organização de Seminário Nacional de Aprendizagem,
visando à implantação do Fórum Permanente de Aprendizagem Profissional. Manual de Aprendizagem
Profissional: elaborado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, estava disponível para consulta
pública até o dia 19/08 e, o MTE aceitou sugestões para o fechamento da segunda edição do manual
até o dia 19/09, conforme noticiado pela FEBRAEDA a todos os filiados. Aguardamos mais notícias.

ESTÁGIO
Lei 11.788 - Publicado em 26/09/2008 DOU – Altera horários e acrescenta benefícios (férias) para
estagiários à nível de ensino médio (6 horas) e de ensino fundamental (4 horas). As entidades que
atuam como agentes de integração devem acompanhar com muita atenção!

DO TRABALHO EM GERAL
Decreto 6481 – Jun/2008 - Regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho
infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, de 14 de
NOVOS
dezembro de 1999, e promulgada
peloFILIADOS
Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000.

FILANTROPIA
PL 3021/2008 – Projeto de autoria do Executivo, que pretende alterar a forma de concessão dos
Certificados de Entidades Beneficentes e de Assistência Social. O projeto fere a Lei Orgânica da
Assistência Social, que estabelece que o cadastro das entidades deve ser feito nas esferas dos
Conselhos de Direitos que são paritários. Vários itens do PL são polêmicos e /ou se encontram mal
explicados/apresentados.

“ V ENCONTRO DE DIRIGENTES , COORDENADORES E TÉCNICOS DA FEBRAEDA E
GUARDA MIRIM DE SANTA BÁRBARA D´OESTE – 29 E 30 DE AGOSTO DE 2008.

29 DE AGOSTO - A CHEGADA DOS AMIGOS...
É gostoso constatar a alegria no reencontro dos
amigos, ouvir as novidades e trocar experiências que
só trazem bons frutos para o trabalho de todos.
Na foto, o presidente Guilherme T. Mendes ladeado
pelos companheiros Moisés Iavelberg – Diretor
Jurídico, João Carlos Tavares – Diretor de Patrimônio
da Federação e representante de SOMA Americana, e
José Carlos dos Reis, nosso Presidente - anfitrião de
Santa Bárbara d’Oeste.

Bem vindos, amigos de
Guaratinguetá e Jacareí!!
Que pena que não cabem as fotos de
todas as entidades...

Suely e Fernanda, Assistentes Sociais
da Guarda Mirim de Santa Bárbara, são
realmente especiais: dedicadas, dinâmicas...
dois amores.

ABERTURA

120 pessoas lotaram o auditório da Câmara
Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, e assistiram
ao Coral de jovens da Guarda Mirim.
Em seguida, o “mestre de cerimônia” Ronaldo
dos Reis, chamou os aspirantes e aprendizes
para apresentar os trabalhos realizados na
“guardinha”, sob os olhares atentos dos
dirigentes e técnicos das demais entidades
associadas a FEBRAEDA.

MESA DE TRABALHOS

O Presidente da FEBRAEDA, Guilherme
Teodoro Mendes, ocupou o lugar central na mesa
dos trabalhos, ao lado do Presidente da GM de
Santa Bárbara José Carlos dos Reis, abrindo o “V
Encontro de Dirigentes e Técnicos” com uma
vibrante saudação!
Integraram também a mesa, além dos diretores da
Federação e da Guarda Mirim, representante da
Câmara Municipal, do Poder Público, do SENAI e de
outras entidades da região.

NA SEDE DA GUARDINHA...

APRESENTAÇÃO MUSICAL

Na sede da guardinha, os técnicos, dirigentes e
convidados, foram recebidos pela Fanfarra da
Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste.

ALMOÇO

A confraternização no horário de almoço já é uma tradição!
Parabéns para a equipe de Santa Bárbara, que preparou com carinho uma refeição
saborosa e recebeu todos os visitantes de braços abertos.
Nossos encontros estão cada vez mais animados!

PALESTRA INSTITUTO DESS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES SOCIAIS - PALESTRANTE: STÉFANO CARNEVALLI
Stéfano Carnevalli, Gerente Executivo do Instituto
DESS, que é uma organização social sem fins
lucrativos voltada para o desenvolvimento da região,
proferiu palestra aos participantes do V ENCONTRO
DE DIRIGENTES, TÉCNICOS E COORDENADORES sobre
captação de recursos para entidades sociais. Stéfano
explicou o que são recursos para ações sociais e de
quem é a responsabilidade e como ela deverá ser
feita, bem como assinalou a necessidade de se criar uma equipe voluntária (membros da Diretoria, do
Conselho, etc), além de uma equipe remunerada (técnicos).
“A melhor maneira para se conseguir recursos é transformar tudo o que se quer em projetos. É essencial
que esses projetos contenham: 1- Título, 2- Contexto, 3- Justificativo, 4-Objetivo Geral, 5- Objetivo
Específico, 6- Atividades, 7- Cronograma, 8-Orçamento Detalhado, 9- Avaliação (Indicadores e
Procedimentos). A transparência nos projetos

é fundamental principalmente nos itens objetivos e

custos. Deve-se também formular uma carta de agradecimento informando resultados do projeto aos
investidores (doadores) sociais e relatórios de prestação de contas sobre o total de investimentos feitos
e relatórios de avaliação geral.
Estratégias para captar: 1- Eventos ;2- Telemarketing ; 3- Envio de projetos à empresas; 4- Envio para
edital de projetos (fundos nacionais e internacionais); 5- Enquadramento de projetos em leis de
incentivo e 6- Venda de produtos.

O palestrante deu dicas de como potencializar essas ações e

conversou um pouco sobre o Telemarketing e o envio de projetos para empresas. Nestas, deve-se partir
do seguinte: 1- Busque informações na mídia, e verifique suas ações sociais (questões de
responsabilidade social e ambiental); 2- Identifique se a empresa possui um foco ou afinidade com algum
projeto ou causa social específico; 3- Identifique e selecione a melhor forma de fazer contato com o
responsável; 4- Entre no edital para ganhar - monte uma equipe para elaborar o projeto, normalmente
são várias questões para uma pessoa sozinha decidir ou resolver.”
Stéfano Carnevalli finalizou a palestra mencionando os princípios e premissas de MRC-Marketing
Relacionado a Causa: 1- Ética e transparência, 2- Objetivos Claros, 3- Comprometimento, 4- Visão de
Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável, 5- Valores compartilhados, 6- Respeito mútuo,
7- Excelência, 8- Autonomia, 9- Monitoramento e
avaliação, 10- Benefício Mútuo.

“ Nosso agradecimento ao Instituto DESS e ao ótimo
palestrante, Stefano Carnevalli!”!

GRUPOS DE TRABALHO
DIRIGENTES
de apoio
Troca de idéias e manifestações
e
incentivo: essa foi a tônica do grupo
de
trabalho dos dirigentes em 29/08.

*************************************************************************************************************
SETOR DE PEDAGOGIA
Os educadores tiveram como tema a nova disciplina
proposta em 2007: “Educação Ambiental”.
Foram apresentados os trabalhos realizados pelas
entidades sobre meio ambiente, onde o foco foi a
reciclagem / re-utilização de materiais, jardinagem e
reaproveitamento de alimentos.
Algumas entidades trabalham em parceria com
empresas, ONG’s, prefeitura /órgãos públicos,
visando melhorar o programa de formação.
Para reforçar o aprendizado são realizados passeios ecológicos, plantio de mudas na sede ou em
espaços comunitários, palestras e debates, e são confeccionados trabalhos com material re-utilizável
para futura exposição e/ou presente pelos jovens aos seus familiares. .
Esses trabalhos envolvem não somente os alunos, mas a equipe da entidade e toda a comunidade, pois
além da consciência é necessário o comprometimento e a ação conjunta sobre a questão da
preservação ambiental. A FEBRAEDA mantém em arquivo os trabalhos recebidos na oportunidade de:
CAAP´Ipiranga, GM Santa Bárbara, Jovem em Ação Itapira e CAMP Praia Grande.

SERVIÇO SOCIAL E COORDENAÇÃO
O grupo de Serviço Social recebeu a visita/palestra
do Diretor Regional do SENAI, Cláudio Rafael Teti,
que orientou os técnicos sobre as parcerias
possíveis com aquela entidade, discorrendo sobre o
Programa de Iniciação do Profissional do Menor
(PIPM) e do Programa Comunitário de Formação
Profissional (PCFP), em parceria com organizações
públicas e do terceiro setor (entidades e
prefeituras).
Trata-se de uma formação básica e rápida para
jovens ou adultos que, por razões diversas, não
possuem acesso aos cursos oferecidos pelas
Unidades do SENAI. A partir dessa formação, esses
jovens e adultos terão ampliadas as possibilidades de acesso às atividades profissionais, em suas
diferentes formas, seja como empregado ou empreendedor.
O PIPM - Programa de Iniciação Profissional do Menor pretende propiciar aos adolescentes (de 14 a 18
anos), em complemento à sua escolarização, cursos de formação inicial, aproveitando os recursos
existentes na comunidade, proporcionando-lhes condições de sã convivência e educação. Nesta

modalidade da educação profissional aplicam-se programas de iniciação profissional e de qualificação
profissional.
O PCFP - Programa Comunitário de Formação Profissional, por sua vez, objetiva preparar adolescentes
(a partir dos 16 anos) e adultos para o trabalho, provendo-lhes condições para o autodesenvolvimento, ingresso no mercado de trabalho local ou regional e atuação como autônomos ou
microempresários, de forma a possibilitar-lhes crescimento profissional e inclusão social. Nesta
modalidade da educação profissional aplicam-se os programas de iniciação profissional, qualificação
profissional, aperfeiçoamento profissional e especialização profissional.
Em razão do grande interesse dos técnicos pela orientação do Diretor do SENAI, os temas principais
propostos para o grupo não foram debatidos – “Trabalho junto às Empresas Parceiras do Programa” e
“Trabalho com Famílias” - e serão analisados em reuniões regionais, conforme sugestão apresentada
na plenária. O grupo se mostrou bastante apreensivo quanto às adaptações do programa de
aprendizagem à portaria 615 do TEM, no que concerne a carga horária de formação teórica e prática, e
deverá promover reuniões para trocar experiências sobre essas.
Apresentaram trabalhos por escrito/instrumental sobre os temas os seguintes: CAAP´Ipiranga, ESAC
Franca, Jovem em Ação Itapira, JAM Jacareí e CAMP Praia Grande.

PSICOLOGIA
O grupo de psicólogas refletiu sobre o “perfil do
jovem de hoje” e realizou uma rica troca de
informações sobre o trabalho realizado pelo setor
nas entidades. Foram constatadas diferenças de
posturas nas diversas organizações, sendo que, em
algumas, o Setor de Psicologia realiza o
acompanhamento dos jovens estagiários ou
aprendizes nas empresas parceiras e em outras a
ação fica restrita à seleção e/ou orientação de
jovens e familiares na sede.
As técnicas propõem que nos próximos encontros,
se mantenha a divisão dos debates por setores, possibilitando, assim, que a troca de trabalhos e
sugestões continue.
***********************************************************************************************************

Os Trabalhos foram encerrados em clima de festa,
com a distribuição de brindes, gentilmente
ofertados pela Guarda Mirim SBO, CAAP´Ipiranga,
JAM Jacareí e FEBRAEDA.

SÁBADO – 30 DE AGOSTO
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O sábado começou animado, com a dinâmica de
grupo aplicada pelo educador Eduardo Marinelli
que fez todos aprenderem alguns passos de
dança, exercitando a memória e a coordenação
motora.

MOTIVANDO O GRUPO...
Palestra MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO SOCIAL, por
João Carlos Bueno, tecnólogo em administração,
acadêmico em marketing, MBA em gestão de pessoas
e palestrante oficial do Grupo Foco e Resultado.

Bueno apresentou vídeos interessantes e deu
conselhos bem humorados para a platéia de
técnicos no dia 30 de agosto, pela manhã.
Nosso muito obrigado pelo carinho e colaboração!

ASSEMBLÉIA – 30 DE AGOSTO DE 2008

Além da apreciação do relatório de atividades da
FEBRAEDA, gestão 2006-2008, foi eleito o corpo diretor
da Federação para o exercício 2008-2010.
Os trabalhos foram encerrados com a distribuição do
livro “Comunidade: Foco na Filantropia e Investimento
Social Privado”, autor Marcos Kisil,
ofertado pelo CAMP de Limeira aos participantes, e que
o Presidente Guilherme Teodoro Mendes, re-eleito para
mais um mandato, fez questão de entregar , abraçando
os presentes.

Em nome da FEBRAEDA
e de todos
os
participantes, deixamos aqui um agradecimento
muito especial para todos os dirigentes, técnicos
e colaboradores da GM SBO, que se desdobrou
para nos receber bem, e com sucesso!
Nosso muito obrigado também para a ESAC Franca
que colaborou com Santa Bárbara na confecção das
belas pastas distribuídas aos participantes no
evento.

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

Agora, vamos nos preparar para 2009 em São Bernardo do Campo!!!
****************************************************************************

BOLETIM INFORMATIVO: FALEM CONOSCO!
ENVIEM SUA CONTRIBUIÇÃO, SUGESTÃO E/OU CORREÇÃO
PARA NOSSA SEDE À RUA CLEMENTE PEREIRA, 581.
IPIRANGA – CEP:04216-060 / SÃO PAULO/SP.
FONE/FAX (11) 2068-6214
E-MAIL: febraeda@febraeda.com.br
SITE: www.febraeda.com.br
EXPEDIENTE DA SECRETARIA:
2ª a 6ª FEIRA DAS 8H00 ÁS 17H00.
ASSESSORIA TÉCNICA NA SEDE:
2ª e 4ª FEIRA DAS 8H00 ÀS 12H00 OU CONFORME AGENDA.

