“É NOTÍCIA” - Nº 21 – 2012
MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2011 foi de muito trabalho e também de muitas
conquistas para a FEBRAEDA.
Abrimos um espaço de participação e diálogo importante na esfera
federal, mas ainda temos muito a conquistar. Este ano é de eleição
dos representantes da sociedade civil no CNAS-Conselho Nacional
de Assistência Social, onde buscaremos representação.
Por outro lado, nossa “Frente Parlamentar” precisará do empenho e
contatos de todos para se concretizar: nossa caminhada só
começou.
Nosso lema será ‘consolidar e expandir’, e isso somente será possível com o efetivo
compromisso da Diretoria, equipe e associados.

PAULO HADICH

Presidente da Diretoria Executiva da Febraeda

METAS 2012
Nossos diretores, em reunião realizada na sede em dezembro/2011, indicaram para o
exercício:

1-Consolidar a Frente Parlamentar de Apoio às Entidades de Promoção da Integração ao
Mercado de Trabalho.
2-Representação no CNAS – eleição maio/2012.
3-Representação na REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor; participação e apoio
ao diretor jurídico da Federação, Dr. Moisés Iavelberg, eleito na presidência 2011-2014
4-Realização de eventos:

*Técnico nacional, semestral.
*Técnico regional, periódico.
*Congresso, um por ano – neste, substituído por participação e apoio a evento da
REBRATES em 25/maio/2012 – “Capacitação que transforma vidas”.
*Seminário nacional, um por ano – 2º semestre.
5-Lançamento de cartilha/manual sobre as entidades de assistência social e de
“integração ao mundo do trabalho” no 1º semestre de 2012.
6-Filiação de entidades em outros estados – visitas programadas:
*Rio de Janeiro (29/fev); *Minas Gerais (ag); *Maranhão(ag); *Piauí(ag).

REPRESENTAÇÃO NOS CONSELHOS DE DIREITOS
Participar dos conselhos de direitos é uma forma efetiva de atuar na formulação e
fiscalização das políticas públicas, garantindo o atendimento realizado por nossas
entidades aos adolescentes, jovens e famílias nas comunidades. Vamos estar atentos!
Os editais foram encaminhados a todas as entidades filiadas, dependendo da diligência
dessas para fortalecer o movimento com uma participação maciça.
MUNICIPAL
As entidades filiadas da capital precisam estar atentas. Neste ano teremos a eleição de
conselhos importantíssimos para nosso trabalho social:
- COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo
e
- CMDCA-SP – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Paulo.
Pedimos aos demais filiados que observem as datas / mandatos de seus conselhos,
buscando a representatividade nesses.
ESTADUAL
No dia 26 de março, acontece a eleição do CONSEAS- Conselho Estadual de Assistência
Social. A inscrição de eleitores/candidatos aconteceu até o dia 01 de março e temos duas
técnicas de entidades filiadas candidatas ao pleito. Vamos avaliar a nossa força apoiando
as indicações e comparecendo à eleição!
O CONDECA se encontra “em mandato”, onde temos uma representante de uma
entidade filiada. Temos de acompanhar!
NACIONAL
- A FEBRAEDA já está se preparando para a eleição do CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social. Estamos providenciando a documentação para concorrer a uma vaga
representando a sociedade civil na eleição que acontecerá em maio. É hora de ampliar o
diálogo com as demais entidades ‘nacionais’ para buscar apoios e alianças.
- Vamos também ficar atentos ao CONANDA – Conselho Nacional de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente cujos conselheiros atuais cumprem o mandato 2011-2012.
Estamos “de olho” nos editais!

NOVIDADES DOS AMIGOS
Visita ao Rio de Janeiro - contatos da
APERJ (Associação de Patrulheirismo do Rio de Janeiro)
No dia 29 de fevereiro, o Presidente Paulo Hadich e a Assessora Técnica Regina Sartório,
participaram de reunião organizada pela APERJ no Rio de Janeiro. Além da diretoria
daquela associação, estavam presentes 14 (quatorze) CAMP’s – Círculo de Amigos do
Menor/menino Patrulheiro daquele Estado, que se mostraram muito interessados em
integrar oficialmente o quadro de filiados da FEBRAEDA.
A Sra. Léa Passos, Presidente da APERJ, nos recepcionou com muito carinho extrema
atenção, apoiada pelos colaboradores das entidades do Rio de Janeiro, com destaque às
“meninas” da secretaria da APERJ e ao ex-patrulheiro, que atualmente atua na OAB-RJ e
que sediou o evento, Dr. João Luiz Chaves Couto.
Léa Passos apresentou o Presidente da
FEBRAEDA às entidades do Rio de Janeiro. Paulo
Hadich apresentou um resumo das ações de
2011 e o plano de trabalho 2012 aos presentes.

Léa, Paulo e João Luiz ...

...e a atenção dos participantes
à fala do presidente da FEBRAEDA.

No período da tarde, junto com D. Léa Passos visitamos o CAMP Mangueira, onde fomos
recebidos pela Sra. Marli, Diretora, o Administrador Ferreira e toda a equipe da entidade.
Foi muito bom rever as ‘meninas’ que, sempre que possível, vêm a São Paulo para trocar
informações em nossos eventos!
Além do CAMPM, visitamos a Vila Olímpica da Mangueira, e vimos a juventude da ‘cidade
maravilhosa’ envolvida com diversas atividades esportivas com espírito de união e muita
alegria.
Estamos pensando em um Encontro Nacional no Rio de Janeiro para o segundo semestre
de 2012, como uma forma de apoiar a APERJ e integrar definitivamente as entidades
daquele Estado no movimento da assistência social liderado pela FEBRAEDA.

Paulo e Ferreira, na entrada da Vila Olímpica.

Retornamos entusiasmados com a acolhida no Rio de Janeiro, certos de que ampliamos
nossa ação em mais um Estado brasileiro!

NOVO FILIADO NA SEDE

Iniciamos o ano com a ‘formalização’ de filiação de mais uma entidade: o ABC Aprendiz.

A entidade, antigamente denominada Patrulheiros de Santo André, foi nossa associada
até meados de 2009 e havia se afastado do movimento liderado pela FEBRAEDA,
retornando, agora, ao quadro de filiadas.
Bom retorno! Temos muitos trabalhos para concretizar juntos!

EVENTOS DO SEMESTRE

A FEBRAEDA está envolvida com vários eventos neste semestre:

O II Encontro Técnico Nacional da FEBRAEDA na cidade de São Vicente em março é
fundamental para a continuidade dos trabalhos iniciados em Limeira em 2011.

O Presidente e a equipe do CAMP São Vicente, com
as técnicas da FEBRAEDA Márcia e Regina na
recepção do Centro de Convenções em 07/03.

Em 07 de março conhecemos o Centro de Convenções de São Vicente, onde
receberemos nossos filiados e convidados no dia 23/03. Desde já agradecemos o apoio
da equipe do CAMP SV que sempre nos recebe muito bem!
Teremos como palestrantes no Encontro:
Jane Clemente

Nascida em Uberlândia – MG. Graduada em Artes Plásticas com
especialização em Gerência de Projetos Sociais.
Atuou como Educadora Social, Administradora de Unidade de
Desenvolvimento Infantil, Coordenadora de Programa de
Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto para Crianças e
Adolescentes com Vivência de Rua, Coordenadora de Programa
de Inserção de Adolescentes e Jovens no Mercado de Trabalho,
Gerente de Projetos Sociais com a função de elaboração e
gestão dos projetos e captação dos recursos financeiros e
Diretora Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social em MG.
Jane Clemente atualmente atua como Assessora para Assuntos Institucionais e Políticos
da FENATIBREF – Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas e como gerente de Projetos Sociais do Instituto ELO.
Ocupou cadeiras nos conselhos municipais de Assistência Social, Dos Direitos da Criança
e do Adolescente, de Trabalho, Emprego e Renda e do Idoso e no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Atualmente representa a FENATIBREF no CNAS – Conselho Nacional de Assistência
Social.
Alexandre Vancin Takayama
É Advogado, Contador, Professor de Contabilidade,
Escrituração Fiscal e Departamento Pessoal, Pesquisador
do ‘Cnpq’ em Tecnologias Sociais, Especialista em Direito
Trabalhista e Direito Tributário.
É Colaborador da FEBRAEDA e do CAAP’Ipiranga.

***
Em 23 de abril, nos comprometemos em apoiar ao FOPAP – Fórum Paulista de
Aprendizagem no lançamento público do Vídeo institucional FOPAP “Aprendizagem: um
Novo Olhar”, no Auditório do térreo na sede da unidade SESC-SP Vila Nova. Esta
atividade será coordenada pela Comissão Papel das Empresas, e, na sequência, será
realizada a eleição da comissão colegiada do fórum para 2012-2014 onde pretendemos
concorrer no segmento “Sociedade civil organizada”.
***
No dia 25 de maio, participaremos do evento da REBRATES-Rede Brasileira do Terceiro
Setor – “Formação que transforma vidas”, onde nosso Presidente Paulo Hadich será um
dos palestrantes, a convite do Presidente da REBRATES, Moisés Iavelberg.
Vamos mobilizar nossas entidades em apoio a REBRATES.
***
Aguardamos, também, a confirmação dos amigos de Votorantim quanto à organização
de um Encontro Regional ainda neste semestre.
Nossa equipe terá muitas atividades, e contamos com o apoio de nossos
filiados!

MENSAGEM

“Milho de pipoca que não passa pelo fogo,
continua a ser milho para sempre.
Assim acontece com a gente.
As grandes transformações
acontecem quando passamos pelo fogo.
Quem não passa pelo fogo,
fica do mesmo jeito a vida inteira.”
(...)
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