É NOTICIA
EDIÇÃO Nº 08 – DEZEMBRO DE 2008

“ BALANÇO DE 2008 ”
Este ano foi cheio de “novidades” no campo legal em
todos os assuntos que nos afetam: a formação
profissional de jovens e a filantropia.
Tivemos no final de 2007, a Portaria 615 que demandou
em 2008 estudos e providências para os que executam
programas de aprendizagem, e em agosto/08 o MTE
criou um Grupo de Trabalho para discutir a
aprendizagem que culminou na 1ª Conferência Nacional
de Aprendizagem Profissional em novembro em Brasília
– veja matéria neste. Tivemos a nova lei do estágio no
mês de setembro trazendo, entre outras questões, novos
horários para os jovens estagiários. Tivemos a Medida Provisória 446 em
novembro de 2008, que acaba com a competência do CNAS na emissão dos
Certificados de Entidades Beneficentes e de Assistência Social, e traz
apreensão quanto ao futuro das organizações filantrópicas em nosso país.
E o ano ainda não terminou, fiquemos atentos a outras portarias e decretos
que podem surgir até 31 de dezembro...
Essa efervescência, se por um lado traz preocupação e demanda muito estudo
e ajustes, por outro demonstra que esta é a hora para dar destaque ao nosso
trabalho e ampliar nossas parcerias.
Temos de nos empenhar mais ainda nos próximos anos, para firmar a ação das
entidades que realizam ação sócio-educativa e de qualificação profissional
como exemplo de cidadania e de formação de jovens para todo o Brasil.
Vamos discutir, debater e divulgar nossas organizações que só precisam de
maior visibilidade para demonstrar o bom trabalho realizado e a significativa
contribuição para a solução de vários problemas sociais.
Esta é tarefa da Diretoria 2008 - 2010.
GUILHERME TEODORO MENDES
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FEBRAEDA EM VISITA
CAMP SÃO VICENTE
No dia vinte de outubro, o Presidente
e a Assessora Técnica da FEBRAEDA –
Federação Brasileira de Associações
Sócio-Educacionais de Adolescentes,
realizaram visita ao CAMP São
Vicente, ocasião em que também
compareceram os representantes do
CAMP de Praia Grande e do CAMP
Santos.
A acolhida foi calorosa e a reunião
contou com a participação dos
seguintes: Guilherme Teodoro Mendes
– Presidente FEBRAEDA, Regina Maria
Sartório
–
Assessora
Técnica
FEBRAEDA, Luis Antonio dos Santos –
Gerente do CAMP SV, Osvaldo da Cruz
Professor do CAMP SV, Marco Antonio dos Santos – Conselheiro do CAMP SV, Hélcio da
Silva – Presidente do CAMP Santos, Tito Freire de Carvalho – Coordenador do CAMP Praia
Grande e de técnicos da equipe do
CAMP SV.
O encontro foi encerrado com uma
visita às obras de ampliação em
andamento na entidade e com um
almoço oferecido pelo CAMP São
Vicente. Em seguida, o Presidente e a
Assessora realizaram visita a duas
entidades que não são filiadas, mas
que foram citadas na reunião, sendo o
CAMP Humaitá e o CAMP Rio Branco.
Neste último, a Presidente Márcia
Aparecida
Pansarine
Dias
e
a
Coordenadora
Eleonora
Pontes
manifestaram satisfação com a visita
e se comprometeram em encaminhar
documentos e promover a filiação à
FEBRAEDA o mais breve possível.

ITAPIRA / MOGI GUAÇU
Em seis de novembro, o Presidente da FEBRAEDA Guilherme Teodoro Mendes, a
Assessora Técnica Regina Maria Sartório e a Assistente Administrativa Solange A.
Santana, realizaram visita às seguintes entidades:
-

AIPA – Associação Itapirense de Preparo do Adolescente
Jovem em Ação Construindo Seu Espaço de Itapira
CAMP- Mogi Guaçu
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SEDE - AIPA
Fomos recepcionados na AIPA pelo
Presidente Ederaldo Miquilini e a equipe
técnica da entidade. A visita teve o
objetivo de esclarecer à AIPA a finalidade
política da FEBRAEDA, mediante a
representação dos filiados junto às
Secretarias de Governos e outros Órgãos.
Quanto à assessoria técnica, a finalidade
é a de proporcionar o intercâmbio entre
todas as entidades, facilitando a troca de
informações e materiais sócio-educativos
entre os técnicos e colaboradores, além
de conhecer diferentes práticas e
soluções regionais que podem enriquecer
o trabalho de todo o grupo. A equipe da
FEBRAEDA se colocou à disposição para
esclarecer quaisquer outras dúvidas, que poderão ser formuladas à sede por telefone ou por
e-mail, bem como para receber a diretoria da AIPA quando oportuno. O Sr. Ederaldo nos
conduziu para breve visita às instalações da entidade e descreveu o trabalho social e
educativo realizados. O diretoria das AIPA é totalmente composta por membros do Lions
Club Itapira e a sede da guarda mirim fica ao lado da sede daquele clube de serviço, que
conduz as ações da AIPA com muita seriedade e zelo pela formação profissional dos jovens.

SEDE - JOVEM EM AÇÃO ITAPIRA
Chegamos à sede da Jovem em Ação Itapira, nossa filiada, para visita de cortesia. Fomos
recebidos pelos educadores Paulo e Felipe, mas que recepcionaram afetuosamente a equipe
da FEBRAEDA.
A Assessora Técnica ofertou aos educadores, material confeccionado no CAAP´Ipiranga na
disciplina de Educação Ambiental, sendo mediante a re-utilização de jornais e revistas na
produção de artesanato. O educador Felipe agradeceu muitíssimo, visto ter manifestado
interesse em realizar ação idêntica após ouvir o relato da Orientadora Educacional do CAAP´I
Tânia Pastorelli por ocasião do V Encontro de Dirigentes e Técnicos da FEBRAEDA em Santa
Bárbara d’Oeste.

SEDE - CAMP MOGI GUAÇÚ
À tarde, fomos recebidos no CAMP Mogi
Guaçu pela Presidente da entidade Maria
José da Fonseca, junto com sua equipe
técnica
–
Serviço
Social,
Psicologia,
Pedagogia e pessoal administrativo.
A recepção foi calorosa e visitamos a sede
que está em obras e com bom espaço para o
atendimento dos jovens. O Presidente
Guilherme Teodoro Mendes elogiou a
iniciativa e coragem
da atual presidente
Maria José que, além dos trabalhos em
andamento, já conseguiu a cessão de
terreno lateral à sede para ampliação. A área
é excelente e proporcionará bons frutos aos
adolescentes de Mogi Guaçu.
O encontro possibilitou a troca de informações e opiniões sobre a Portaria 615 do M.T.E.e
sobre as inovações trazidas para as entidades sociais pelo novo Código Civil.
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CAMP SÃO BERNARDO DO CAMPO
No dia 18 de novembro, visitamos
no CAMP São Bernardo do Campo,
onde tivemos a grata surpresa de
encontrar a equipe do CAMP Limeira
que lá estava para conhecer o
trabalho sócio-educativo daquele
que é um CAMP modelo.
Após
o
almoço,
gentilmente
oferecido
pelo
CAMP
SBC,
o
Presidente Francisco de Assis Pessoa
Filho e a Superintendente Sônia
Alakaki, com uma simpatia e
disposição invejáveis,
conduziram
os amigos de Limeira, o Presidente
Guilherme
acompanhado
das
técnicas
Regina
e
Solange
(FEBRAEDA)
e
Tânia
Pastorelli
(CAAP´I), em visita a sede do CAMP
SBC. Guilherme Teodoro Mendes deu
entrevista para a Rádio do CAMP
SBC e falou no auditório aos 300
alunos que lá estavam, deixando
uma mensagem de incentivo quanto
ao futuro profissional e destacando a
importância dos laços familiares e do
estudo.
Após breve reunião onde a pauta foi
o nosso “6º Encontro de Dirigentes e
Técnicos” que será realizado em
março de 2009, retornamos felizes
por encontrar nossos companheiros
de São Bernardo em tão boa
situação, com um trabalho invejável,
referência para todo o Brasil.
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SEDE - ESPRO
No dia 04 de dezembro, o Presidente Guilherme Teodoro Mendes, o Vice-Presidente
Arnaldo Bottari Pinheiro de Mello e a Assistente Administrativa Solange Santana,
visitaram a sede da ESPRO – Associação de Ensino Social Profissionalizante na Rua
Barão de Itapetininga, centro de São Paulo.
Recepcionaram a FEBRAEDA o
Presidente da ESPRO Floriano Octavio de Godoy e o Superintendente Marinus Jan van
der Molen. O tema principal da reunião foi a 1ª Conferência Nacional de
Aprendizagem Profissional e a participação da ESPRO no Grupo de Trabalho instituído
em agosto de 2008.
Marinus narrou aos presentes a iniciativa da ESPRO e outras entidades do GT no
intuito de “provocar” o Governo a abraçar de modo efetivo a aprendizagem, abrindo
caminhos para as organizações certificadoras e os jovens. Segundo Marinus, o
Ministério do Trabalho e Emprego foi totalmente favorável à realização da
Conferência e patrocinou várias das ações daquele evento.
O Presidente Guilherme Teodoro Mendes, cumprimentou os dirigentes da ESPRO pelo
excelente trabalho que essa associação vem desenvolvendo, com votos de que essa
ação cresça muito mais e inspire os demais filiados da Federação.

VISITAS NA SEDE
Em setembro, recebemos o casal Antonio Alberto e Maria José Cutri, da cidade de Itapira,
que vieram conhecer a ação sócio-educativa da FEBRAEDA e apresentar uma proposta de
trabalho conjunto.
Antonio Alberto é ex-professor do SENAI e atualmente presta serviços de assessoria e
treinamento / ensino profissional, e propõe a implantação de núcleos de ensino de mecânica
nos CAMP’s e Guardas Mirins que disponham de espaço e interesse nessa formação.
Aguardamos a proposta final do Professor Cutri, para repassar para as entidades que
porventura queiram entrar nessa área.
Em novembro, recebemos o Comandante Rogério Dias da Silva e o Sub-Comandante Luis
Carlos do Projeto Sócio Educativo Patrulha Mirim Juventude Cívica da Zona Leste. Recebidos
na sede pelo Presidente e pela Assessora Técnica e, em seguida, pelo Diretor Jurídico Moisés
Iavelberg, a reunião foi encerrada com um almoço no CAAP´Ipiranga.
O Cmte. Rogério e o Cmde. Luis Carlos vieram conhecer a FEBRAEDA e a filosofia de trabalho
adotada nas entidades filiadas, quando lhes foi descrito todo o programa de atendimento
sócio-educativo ao jovem, desde a preparação anterior na sede até os programas de
aprendizagem ou estágio.
Os dirigentes da Juventude Cívica manifestaram interesse em, futuramente e caso possível a
adaptação às indicações da Federação, em se filiar a este movimento.
Manteremos contatos para troca de experiências.

FILANTROPIA EM DESTAQUE
No dia 13 de novembro, a FEBRAEDA participou como uma das apoiadoras do FÓRUM EM
DEFESA DO TERCEIRO SETOR no SESCON-SP para debater a Medida Provisória 446.
Nossa Diretora Dora Silvia Cunha Bueno também presente e uma das articuladoras do
evento, alerta que na Medida Provisória, publicada no Diário Oficial da União de 10/11/2008,
o Governo Federal interrompeu a tramitação do Projeto de Lei n° 3021 que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de
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isenção de contribuições e que, além de ferir princípios constitucionais, poderá acarretar
problemas imediatos futuros às nossas entidades que fazem um trabalho muito sério.
Participaram da mesa de debates, representantes do SESCON Sr. Edeno Theodoro, da
REBRATES Dra. Marília de Castro, da Comissão do 3º Setor da OAB Dra. Lucia Maria Bludeno
(também membro do COMAS SP), da CEBRAETS a Dra. Flávia Regina de Souza Oliveira,
como palestrante o professor Ricardo Monello e como moderador o Dr. Antonio Brito da CMB.
Lançada a “FRENTE BRASILEIRA DO TERCEIRO SETOR”, vamos acompanhar os
desdobramentos da Medida Provisória. A FEBRAEDA tem repassado aos filiados todas as
informações e notas explicativas relativas a alteração da lei e as notícias da repercussão
dessas junto ao Ministério Público - fiquemos atentos!
Na ocasião dos debates, nosso Presidente Guilherme Teodoro Mendes deu entrevista a várias
emissoras, sendo que na TV aberta - Canais 9 NET - 72/99 TVA - 186 TVA DIGITAL – a
matéria foi ao ar no Programa Ação Brasil no dia 25 de novembro pela manhã.

www.tvaberta.com

1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Nos dias 24, 25 e 26 de novembro aconteceu em Brasília a 1ª Conferência Nacional de
Aprendizagem Profissional.
A Conferência teve o intuito de firmar a aprendizagem como modelo de profissionalização e
para mobilizar o maior número de pessoas e instituições para assinar a "Carta de
Compromisso pela Aprendizagem e Oportunidades para a Juventude", apresentada no dia 26
de Novembro de 2008 mediante o compromisso pela meta nacional de 800.000 aprendizes
contratados até 2010. A “Ficha de Adesão” foi divulgada pela FEBRAEDA em 04/12 por email.
Abaixo, pontuamos alguns dos destaques do evento:

- Ante Projeto de Lei, para a instalação de Programa Nacional de Aprendizagem Profissional na
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas Públicas e Sociedade de
Economia Mista. Propõe que a União contrate aprendizes no percentual de 5% dos cargos e
empregos públicos. A carta de encaminhamento da Minuta de Ante Projeto de Lei foi proposta ta
pelo Programa Parceiros da Aprendizagem, sendo os membros do GT da 1ª Conferência.
- Portaria nº 983, de 26 de Novembro de 2008, que instituiu o Fórum Nacional de Aprendizagem

Profissional, com o objetivo de promover o debate sobre a contratação de aprendizes. O Fórum
será coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. O Fórum será
integrado por várias Secretarias de Governo, Ministério Público, Centrais Sindicais,
Confederações, Ministério da Educação, Conselhos, Sistema “S”, Fundações, Movimentos e
ONG’s envolvidos com a formação de jovens e defesa de direitos sociais.
A Organização Internacional do Trabalho - OIT será convidada para apoiar tecnicamente os
trabalhos e reuniões do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional.
(*) À disposição na sede o material das palestras: “Trabalho Decente da Juventude” e “Atletas
pela Cidadania” – envio por e-mail e/ou CD-ROM.
Em seguida ao evento:
- Portaria 990 - publicada no Diário Oficial da União em 01/12/2008, que institui o Selo
'Parceiros da Aprendizagem'. O Selo será concedido às empresas, entidades governamentais e
sociais e outras instituições que atuarem em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação e inserção de jovens
aprendizes, inclusive, pessoas com deficiência no mercado do trabalho. No Selo será registrado
o ano em que foi estabelecida a parceria da instituição com o MTE e serão consideradas
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relevantes as ações que resultem em contratação de aprendizes para cumprimento da cota de
aprendizes (ou superação da meta), pessoas com deficiência e jovens pertencentes a grupos
consideráveis mais vulneráveis.
Será concedido também às instituições que desenvolvam (ou apóiem) ações de capacitação de
entidades sociais para qualificação de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência, além de
formação de metodologias aplicáveis à qualificação e empreendedorismo e re-inserção social de
jovens egressos de medidas sócio-educativas.
Outras notícias:
- Projeto de Lei – noticiado em 26/11 Academia Brasileira de Direito - Em estudo novo projeto de
lei que fala da inserção de portadores de deficiência no mercado de trabalho, por meio da
capacitação como aprendizes nas empresas; é a mais nova alternativa encontrada para fazer
com que elas cumpram a Lei nº 8.213, de 1991, a chamada Lei de Cotas, que determina a
reserva de vagas para deficientes em seus quadros de funcionários. Um projeto-piloto do
Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego em oito Estados do país
flexibiliza a fiscalização do cumprimento da cota legal por empresas com 100 ou mais
empregados que se comprometerem com a formação de pessoas com deficiência por meio de
contratos de aprendizes. Significa que durante dois anos - prazo máximo de duração dos
contratos de aprendizes - as empresas participantes do projeto não poderão ser autuadas. déia
do projeto é combater uma das principais alegações das empresas que não conseguem cumprir
a Lei de Cotas: a falta de deficientes qualificados no mercado de trabalho. Inicialmente, o projeto
foi implantado em cerca de 50 empresas do Rio Grande do Norte, e agora será estendido ao Rio
Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Maranhão e Amazonas. Conforme a
Lei do Aprendiz - a Lei nº 10.097, de 2000, as empresas devem assegurar formação técnicoprofissional em atividades teóricas e práticas.

NOVA LEI DO ESTÁGIO
A FEBRAEDA tem promovido a troca de materiais entre as entidades filiadas que atuam
como agentes de integração no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, divulgando eventos e
seminários para debater a execução da lei.
Recomendamos que, no próximo encontro, seja formado um grupo de trabalho para debater
esta questão à semelhança dos debates sobre a aprendizagem profissional.
Notícias:

- Brasília, 04/12/2008 - O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, lançou em São Paulo a
cartilha sobre a nova Lei de Estágio. A publicação, elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), esclarece detalhes da legislação do estágio e traz também respostas para as
perguntas mais freqüentes sobre o assunto. O evento acontece no Espaço Sócio-cultural do
Teatro do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), às 18h30.
O texto da cartilha foi elaborado pela Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de
Mão-de-Obra Juvenil, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a colaboração da
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Instituto Euvaldo Lodi, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), do CIEE e da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação
Superior de Santa Catarina.
Em breve a cartilha estará disponível na página do Ministério do Trabalho e Emprego para
consulta pública e, posteriormente, de forma impressa nas unidades do MTE.
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FEBRAEDA PRESTIGIA FORMATURA E EVENTOS
FORMATURA SANTA BÁRBARA D ´OESTE
No dia 29 de outubro de 2008 o
membro do Conselho Deliberativo
da FEBRAEDA Sr. José Leite
(AEHDA DE CAPIVARI) esteve
representando o Presidente e a
Diretoria desta Federação na
solenidade de Formatura da
Guarda Mirim de Santa Bárbara
d’Oeste, que aconteceu no Teatro
Manoel Lira, às 19h00.

FORMATURA CAAP´IPIRANGA – 06 DE DEZEMBRO DE 2008
No dia 06 de dezembro, a FEBRAEDA se fez presente
na Solenidade de Formatura das turmas 190, 191 e
192 do CAAP´Ipiranga, ocasião em que foi prestada
homenagem ao Conselheiro do CAAP´I e também
Diretor Secretário da Federação, o Sr. José Gomara
Sobrinho, que foi o paraninfo dos jovens formandos.
A empresa homenageada foi a Alcatel Lucent,
parceira do CAAP´I desde 1995 e que cede vagas a
vários aprendizes todos os anos.
As músicas foram executadas pela Banda Sing Master
e a festa foi encerrada com apresentações musicais
dos alunos com o “RAP DO CAAP´I”.

(**) Em razão dos inúmeros compromissos deste 2ª semestre, não foi possível
participar de outras formaturas das entidades filiadas que, em 2009, terão
prioridade na agedna do Presidente.
LIMEIRA: EXPOSIÇAO SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE – 12 DE DEZEMBRO
O Vereador Nelson Caldeiras da Câmara Municipal de Limeira/SP convidou esta Federação a
participar da Mesa de Trabalhos no tocante a Lei 4.247/08 de sua autoria, que instituiu
naquele Município o Dia do Adolescente Aprendiz.
Nosso Vice-Presidente Fernando Fernandes Álvares Leite representou a FEBRAEDA,
compondo a mesa de autoridades e expositores do evento na Câmara Municipal de Limeira.
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NOVO FILIADO
APB HOLAMBRA – Associação Príncipe Bernardo de Holambra – a associação
oficializou sua filiação no mês de outubro/2008.

A entidade está localizada na Alameda Maurício de Nassau 427 – Centro de Holambra
– SP.
Telefone: (19) 3802-1400.
A Presidente é Maria Johanna Guilhermina K. G. Timmermans.

O ano de2008 foi de grandes conquistas: recebemos mais amigos e colaboradores
para nosso movimento.
Sejam bem vindos!

ALTERAÇÃO DE DADOS
- A Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca - ESAC FRANCA, mudou seus
números de telefone para:
(16) 3403-9071 e (16) 3403-9072 /73 /74.
- O CAMP Jabaquara, mudou seus números de telefone para:
(11) 2597-5952 e (11) 5011-7900.
Lembramos que o telefone da FEBRAEDA mudou, em razão das alterações de
prefixos na cidade de São Paulo, para:
(11) 2068-6214.

FÉRIAS
O expediente na sede neste final de ano ocorrerá normalmente até o dia 18 de
dezembro, quando teremos nossas “férias coletivas”, retomando atendimento
administrativo a partir de 05 de janeiro de 2009.
A assessora técnica retomará os trabalhos apenas na 2ª quinzena de janeiro – dia a
confirmar na sede.
*************************
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MENSAGEM DE NATAL
Um Jardim No Coração
Neste Natal plante um jardim no seu coração.
Não se preocupe em fertilizar pois a terra do coração é boa e naturalmente dadivosa.
O mais importante é escolher as sementes certas.
No jardim de seu coração não pode faltar a semente da FÉ.
As flores da fé deixarão seu coração resistente e fortalecido o bastante para que você possa
suportar todas as intempéries da vida.
Plante a semente do AMOR UNIVERSAL.
Esta planta precisa de cuidados especiais, porém suas flores são tão sublimes que exalarão as
doces fragrâncias do perdão, da gratidão, da união com todos os seres e da vontade de servir
desinteressadamente.
Plante as sementes da ALEGRIA e do ENTUSIASMO.
Estas plantas darão flores vivazes e comunicativas que cantarão para as outras flores, se
vestirão das mais variadas cores e serão beijadas pelos colibris.
Plante a semente da HUMILDADE.
Além de belíssima, esta planta tem o raro condão de impedir o crescimento das ervas daninhas
do orgulho, do egoísmo e do ressentimento. As flores da humildade exalarão o aroma da
simplicidade, da leveza e da paz.
Plante as sementes da PERSEVERANÇA nos quatro cantos do seu jardim.
Estas plantas crescerão lentamente, ficarão viçosas e encorpadas com o tempo.
Demorarão para dar suas flores esplêndidas para que você entenda que, às vezes, é preciso
esperar para conseguir algo realmente valioso e definitivo.
E não se surpreenda se um dia notar que, bem no centro de seu jardim, nascer uma planta
raríssima que você não plantou. Ela veio por lei de afinidade ao ver a beleza das outras plantas
e das outras flores.
Chamar-se-á planta da SABEDORIA.
Suas flores nobres e fulgurantes exalarão o perfume do discernimento e permitirão que você
possa contemplar toda a Criação pelos próprios olhos de Deus.

FELIZ NATAL
E FELIZ 2009!!!
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BOLETIM INFORMATIVO – FEBRAEDA É NOTÍCIA

ENVIE SUA COLABORAÇÃO PARA NOSSO BOLETIM !
SEDE: 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.
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