É NOTÍCIA- Nº30 - 2014

MENSAGEM DO PRESIDENTE

oportunidades de aprendizado. E

cooperação de todas as entidades

por falar em aprendizado, lembro

com certeza realizaremos, pois, já

aqui a todos de nossa missão,

temos

como protagonistas que somos

atividades,

todos, de entidades formadoras e

atendermos aos interesses de

por que não dizer, propulsoras de

nossas instituições.

agendadas

diversas

sempre

buscando

um melhor futuro a todos os
Agradeço pessoalmente a

jovens que nos buscam, confiantes

todos que estiveram ao nosso

em nosso trabalho.

lado,
Assim

é

que,

colaborando

realizações, conclamo às demais

conteúdos que vocês lerão de

entidades para que também se

nosso presente Boletim, poderão

manifestem, ofertando-nos suas

verificar

dependências para realizarmos

muitas

ações

nossas

com nossa missão e que contou

ativamente

com a participação de nossos

estaremos

companheiros de diversas filiadas.

informando-nos

vivenciamos algumas experiências

Lembro

necessidades, etc...

muito

Federação somente prosperará e

Em tempos de Copa do
Mundo

em

nosso

país,

interessantes,

sempre

que

nossa

desenvolvidas durante os últimos

poderá

dias,

de

associados, desde que haja o

diversas nações diferentes, com

engajamento de todos. Muito

costumes diferentes, trazendo-nos

mais poderemos realizar e com a

envolvendo

pessoas

nossas

nos

implementadas em consonância

Caros Amigos, Saudações!

em

servir

aos

nossos

reuniões,
dos

participando
cursos

que

oferecendo,
sobre

suas

Um grande e fraterno
abraço a todos
Silvio José Marola
Presidente
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OFICINA DE TRABALHO: A METODOLOGIA
DA SOCIOAPPRENDIZAGEM
OFICINA DE TRABALHO 26 DE MAIO PARA OS
TÉCNICOS DAS ENTIDADES.

As 50 (cinquenta) vagas originalmente ofertadas às
entidades foram preenchidas com as inscrições de 29
(vinte e nove) entidades filiadas à FEBRAEDA.
No dia 26/05, 49 (quarenta e nove) técnicos
compareceram aos trabalhos realizados das 9h00 às
17h30, na sede do CAMP Pinheiros.
A Profa. Maria Cecília Ziliotto ofereceu subsídios às
reflexões técnicas para realizar, primeiramente, a
caracterização da socioaprendizagem na assistência
social. O intuito é o de, em breve, apresentar uma
proposta de tipificação da socioaprendizagem enquanto
um Serviço Socioassistencial. Mas, para tanto, teremos
de rever conceitos e aprofundar questões
metodológicas.

No período da manhã a Profa. Maria Cecília fez várias
considerações expondo suas ideias e, após o almoço, as
entidades foram divididas em três grupos para troca de
experiências e a descrição das ações que subsidiarão os
trabalhos da FEBRAEDA.
Esta foi somente a primeira etapa dos trabalhos
programados pela FEBRAEDA para este ano. Em julho
realizaremos novos encontros com as entidades sobre o
tema.
Ainda temos muito a refletir e construir. Trata-se de um
momento ímpar na história de nossas entidades e a
participação de todos é/será fundamental.
Valeu! Vamos conservar a energia e o otimismo para os
próximos encontros técnicos.

Ao lado, a Profa. Maria Cecília
apresenta suas considerações ao s
técnicos.

Abaixo, a foto em grupo, ao final do
dia de trabalho.

Acima, o Presidente do CAMPP Arnaldo Bottari e o Presidente
da FEBRAEDA Silvio Marola, ladeiam a Assessora Técnica
Regina Sartório.

Fomos muitíssimo bem recebidos pelo CAMP Pinheiros.
A Diretoria e equipe da entidade não mediram esforços
para atender às solicitações da Federação e atender os
participantes com eficiência e simpatia.

A apresentação da Profa. já se encontra no site da
FEBRAEDA, no link “downloads”.
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NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOVIMENTO
NACIONAL
PELA
SOCIOAPRENDIZAGEM NO SUAS.
REUNIÕES – ARTICULAÇÃO ABRIL/MAIO/JUNHO

Foram realizadas reuniões em Brasília-DF onde
contamos com a participação, alternada, da nossa
Assistente Social Maria Silvia Coviello e da Assessora
Jurídica Dra. Rozangela Borota Teixeira. A proposta do
grupo é a de aprofundar os estudos sobre a lei
12.868/2014 e encaminhar questões a serem
defendidas pela “Frente Parlamentar de Apoio as
Entidades de Promoção da Integração ao Mercado de
Trabalho”, coordenada pelo Deputado Federal João
Eduardo Dado.
Será agendada reunião em São Paulo, provavelmente na
sede da FEBRAEDA, para o grupo do Movimento
Nacional pela Socioaprendizagem no SUAS (MONAS),
fazer o elenco de temas/itens para aperfeiçoamento da
legislação, sempre na perspectiva da defesa das
entidades. Nossa Assessora Jurídica está avaliando as
agendas das lideranças do Movimento para indicar a
melhor data para a reunião e reflexão pretendidas.

SEMINÁRIO MARCO REGULATÓRIO
DA SOCIEDADE
CIVIL
E O
DECRETO N. 8.242/2014.
21 A 23 DE MAIO DE 2014 – DOU 26/05/2014

O objetivo do II Seminário Internacional do Marco
Regulatório da Sociedade Civil, em Brasília – DF foi o
fortalecimento das organizações e a manutenção das
transformações políticas sociais e econômicas do
segmento. O evento fez parte de uma agenda política
do Governo Federal junto à sociedade civil.
No dia 23 de maio, durante o evento, na “Arena da
Participação Social”, a Presidente Dilma Roussef assinou
publicamente três decretos, sendo o de n. 8.242/2014,
o que trata de regulamentação da certificação das
entidades beneficentes e de Assistência Social – CEBAS.
Nossa Assistente Social Maria Silvia Coviello e a
Assessora da Presidência Dora Silvia Cunha Bueno, que
participavam do Seminário, tiveram a oportunidade de
presenciar o ato da assinatura.

Entidades que compõem o MONAS: FEBRAEDA,
RENAPSI, FENATIBREF, FENAVAPE, Organização Nacional
dos Cegos do Brasil, Rede Nacional de Ação Social e
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás.

CONSEAS - SP
REUNIÕES ABRIL/MAIO/JUNHO

Temos acompanhado as discussões da política de
assistência social no CONSEAS-SP (Conselho Estadual de
Assistência Social do Estado de São Paulo), participando
dos debates sobre o PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil), Implantação do projeto “Casa de
Passagem”, Calendário de Capacitação dos Conselheiros
Municipais sobre Benefícios e Reflexões sobre o Decreto
8.242/2014.

A Vice-presidente
do CONSEAS São
Paulo
Nicole
Holdemaker, ao
lado de Silvia
Coviello
da
FEBRAEDA e Dora
Silvia
Cunha
Bueno, Presidente
da APF.
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Uma análise mais apurada do Decreto 8.242/2014 foi
realizada pela Assessora jurídica da FEBRAEDA, Dra.
Rozangela Borota Teixeira, tendo esse trabalho sido
apresentado aos Diretores da federação na reunião
realizada em 26/06/2014 em Santo André.
Ainda, através de contatos da Assessora Jurídica,
aguardamos
a
agenda
do
Ministério
do
Desenvolvimento Social para reunião nos próximos dias,
no intuito de acompanhar o processo de certificação e
de análise dos recursos de entidades filiadas à
FEBRAEDA.
Conforme publicado no “Bilhetinho é Notícia n.1” de
30/05/2014, 4 (quatro) entidades nossas filiadas
receberam o deferimento do CEBAS em maio deste ano:
Centro Social de Votuporanga, CAMP Mogi Guaçu,
CAMP Indaiatuba e SODIPROM (Diadema).
Em junho, somaram-se a essas, as entidades:
Corporação dos Guias Mirins de Socorro e CAMP Vila da
Penha (RJ).

FÓRUM REBRATES:
ENFRENTAMENTO AO ABUSO E
VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
15 DE MAIO DE 2014 – DOU 26/05/2014

Realizou-se a apresentação e debate da situação de
violência sofrida por crianças e adolescentes em nosso
país, destacando neste momento a preocupação com a
Copa do Mundo e o “turismo sexual”. Foram dadas
orientações sobre os encaminhamentos e/ou denúncias
através da procuradoria do estado/ promotoria pública.
Expositores/debatedores: Dr. Jeferson Ap. Dias –
Procurador do Ministério Público Federal e Dra. Fabíola
Moran Faloppa, da 15ª. Promotoria de Justiça de Defesa
de Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da
Juventude.
Mediação: Clodoaldo de Lima Leite – REBRATES.

Acompanhamos diariamente as publicações no Diário
Oficial da União, mas desejamos estreitar laço com o
Setor de Certificação do Ministério no intuito colaborar
e observar de perto o processo, se assim nos for
permitido.
Ainda temos muito trabalho a realizar junto à Frente
Parlamentar de Apoio às Entidades de Promoção da
Integração ao Mercado de Trabalho.
Estamos atentos!

Ao centro, Moisés Iavelberg, Presidente da REBRATES,
ladeado pelos palestrantes, e diretores- voluntários da
REBRATES em 15/05/2014.

Em 04/06, entraram em pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, processos relativos a
tributação e Imunidade Constitucional – ADI 2028 em trâmite desde 1999 e RE 566622, de 2007.
Porém, apesar de 4 votos favoráveis à defesa ( e às entidades), o julgamento foi suspenso, em
decorrência do pedido de vistas de um dos Ministros do Supremo.
Vamos acompanhar o retorno do tema à pauta !
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CNAS – CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ACOMPANHANDO AS REUNIÕES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

No dia 06 de maio a Comissão de Acompanhamento de
Benefícios de Transferência de Renda do MDS
apresentou aos conselheiros presentes o Caderno de
Orientações com as informações detalhadas sobre os
BPC’s relativos aos benefícios aos idosos e pessoas com
deficiência, orientações sobre o Programa Bolsa Família,
voltado para famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza, e orientações sobre os benefícios eventuais,
de caráter suplementar e provisório prestados em
situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública.
Nos dias 07 e 08 de maio ocorreu a “Reunião
Descentralizada e Ampliada do CNAS” em Brasília – DF.
O tema deste ano foi: “A atual condição do controle
social do SUAS – Sistema Único da Assistência Social”.
Participaram da mesa de abertura a Ministra do
Desenvolvimento Social, Sra. Tereza Campello, A
Presidente do CNAS Luziele Tapajós, a Vice Presidente
Leila Pizatto e outras autoridades.
Em 07/05, foram realizados dois painéis: 1 – O controle
social do SUAS e o CNAS, forças e fragilidades.
Expositoras Luziele Tapajós e Leila Pizatto.
Debatedores: Marcelo pires, da Secretaria Nacional de
Articulação Social e Eleonora Schettini Cunha,
Professora do Departamento de Ciência Política da
UFMG. 2 – Balanço das atividades/realizações do CNAS
da gestão que ora se encerra (2012-2014).
No
último
dia
de
reunião
aconteceram,
simultaneamente, as oficinas: “O processo de
Elaboração, aprovação e execução do Orçamento da
Assistência Social: Efetividade ou Burocracia?”; “O
Processo Eleitoral da Sociedade Civil e a questão da
Representatividade”
e
“Monitoramento
das
Deliberações das Conferências e Acompanhamento
aos Conselhos: Como organizar e tornar realidade
essas decisões”.

Em o4/06, Maria Silvia participou de reunião da
Comissão de Política de Assistência Social e
Financiamento, assistindo a apresentação da proposta
de expansão e Qualificação do Serviço de Proteção
Social aos Adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços a Comunidade.
Outro tema debatido foi o ACESSUAS – Programa
Nacional do Acesso ao Mundo do Trabalho, que é
vinculado a Proteção Social Básica.
***
O CNAS é composto por 18 (dezoito) membros e
respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao
órgão da Administração Pública Federal responsável
pela coordenação da Política Nacional de Assistência
Social, de acordo com os critérios seguintes:
I - 9 (nove) representantes governamentais,
incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um)
dos Municípios;
II - 9 (nove) representantes da sociedade civil,
dentre representantes dos usuários ou de organizações
de usuários, das entidades e organizações de assistência
social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro
próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal.
Considerando o pleito eleitoral de maio/2014, em
06/06, ocorreu a posse dos novos conselheiros, tendo
como Presidente o Professor Edivaldo da Silva Ramos,
representante da Associação Brasileira de Educadores
de Deficientes Visuais – segmento de entidades de
assistência social.

Ao lado, a VicePresidente do
CNAS
Luziele
Tapajós e o
Presidente Prof.
Edivaldo Ramos
– junho/2014.

A íntegra dos trabalhos poderá ser conhecida no site do
CNAS – www.mds.gov.br/cnas.
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Publicações relevantes para nossa ação, no período:

-Resolução 164/CONANDA /2014 – de 09/04/2014
(Publicada no DOU 13/05/2014)

NOTÍCIAS DA APRENDIZAGEM

FOPAP – FÓRUM PAULISTA DE
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
AÇÕES MAIO-JUNHO

Dispõe sobre o registro e fiscalização das entidades sem
fins lucrativos e inscrição dos programas não
governamentais e governamentais que tenham por
objetivo a assistência ao adolescente e a educação
profissional e dá outras providências, revogando a
Resolução CONANDA nº 74/2001.

-Resolução 13/CNAS/2014 – de 06/05/2014
(Publicada no DOU 15/05/2014)

Temos participado ativamente do Fórum Paulista de
Aprendizagem Profissional com destaque, em maio,
para a nossa Assessora Jurídica, Dra. Rozangela Borota
Teixeira que ofereceu esclarecimentos à plenária sobre
o “PRONATEC da aprendizagem” e sua relação com o
projeto de extensão da aprendizagem profissional aos
órgãos da Administração Pública.
Também em maio, a plenária do FOPAP deliberou pela
continuidade do mandato da atual Coordenação
Colegiada até janeiro de 2015.

Inclui na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução
CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, a faixa etária
de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, além de alterar o texto
referente a itens do serviço para crianças e
adolescentes.

A coordenadora estadual da fiscalização da
aprendizagem na SRTE-SP, Dra. Alice Marzano, alertou
as entidades sobre as novas ações da fiscalização junto
às empresas parceiras do programa de aprendizagem,
que exigirão a apresentação de um plano de atividades
práticas a serem exercidas por cada aprendiz.

-Resolução 14/CNAS/2014 – de 15/05/2014
(Publicação no DOU 16/05/2014)
Revoga a Resolução 16/CNAS/2010 que fala da
inscrição das entidades de assistência social nos
Conselho Municipais de Assistência Social.

-Decreto 8.242/2014 – de 23/05/2014
(Publicação no DOU 26/05/2014)
Regulamenta a Lei nº 12.101/2009 (alterada pela Lei
12.868/2013) e dispõe sobre o processo de certificação
das entidades beneficentes de assistência social, bem
como sobre os procedimentos de isenção das
contribuições para a seguridade social. O Decreto nº
8.242/2014 revoga o Decreto nº 7.237/2010.

Agora, vamos aguardar a Portaria do MDS relativa ao
processo de certificação.

Esse assunto foi “reforçado” na reunião de junho, com
o complemento de que, quando as entidades
realizarem as próximas inscrições/protocolos de cursos
na SRTE-SP (e nas “regionais”), terão de apresentar
fotos das instalações das entidades certificadoras,
comprovando a adequação do(s) espaço(s) ao tipo e
quantidade de atendimentos pretendidos.
Considerando o número de reclamações das entidades
face à dificuldade em acessar a Plataforma Juventude
Web, o FOPAP convidará, em breve, um dos técnicos
responsáveis pelo CNAS-Cadastro Nacional de
Aprendizagem para prestar esclarecimentos à plenária.
A princípio, foi indicado o nome do técnico Flávio José
da Silva Costa - Coordenador de Articulação e
Empreendedorismo Juvenil - MTE, para contatos da
Coordenação Colegiada.
Aguardamos o lançamento da edição atualizada do
Manual de Aprendizagem. Esse material é
fundamental na ação junto às empresas parceiras da
aprendizagem.
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NOTÍCIAS DAS ENTIDADES

VISITAS E ATENDIMENTO TÉCNICO
JUNTO ÀS ENTIDADES FILIADAS.
ABRIL - JUNHODE 2014.

CAMP Caxingui – São Paulo – SP.
Em 25 de abril, recebemos na sede da Federação o
Gerente do CAMP Caxingui, Walter Santesteban e a
técnica Juliana, para orientações sobre o programa de
assistência social executado na entidade e os desafios
do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

A equipe da GM de Santa Bárbara D’Oeste em visita à
sede da FEBRAEDA em 29/04, junto à técnica Silvia
Coviello.

GM Santa Bárbara D’Oeste – Sta. Bárbara D’Oeste – SP.
Em 29 de abril, recebemos na sede os técnicos daquela
entidade, João Luis – coordenador, Kelly e Milene –
Assistentes Sociais e Thainá – pedagoga. Refletimos
sobre o programa de atendimento socioassistencial e o
programa de aprendizagem. No período da tarde, os
técnicos visitaram o CAAP-ASA (Ipiranga) para conhecer
a plataforma de formação daquela entidade.

CAPV-Valinhos – Valinhos – SP.
Em 30 de abril a técnica Silvia Coviello visitou a entidade
para auxiliar na formatação de um novo curso/
Cadastro no CNA-Cadastro Nacional de Aprendizagem,
no sistema de “Arco Ocupacional”. Nossa Assistente
Social foi recepcionada pela Coordenadora do CAPV,
Paula Borges.

GM Santa Bárbara D’Oeste – Sta. Bárbara D’Oeste – SP.
Em 27 de maio a técnica Silvia Coviello visitou a
entidade para auxiliar na formatação de um novo
curso/ Cadastro no CNA-Cadastro Nacional de
Aprendizagem. A recepção à nossa Assistente Social
teve direito a feijoada e bolo!!!

GM Sorocaba – Sorocaba – SP.
A técnica Silvia Coviello realizou visita à entidade para
orientar a equipe da GM sobre o programa de de
aprendizagem profissional e os desafios para a inserção
de jovens no mundo do trabalho.

Da esquerda para a direita: na fachada da entidade em
27/05, Milene (Assistente Social da GM Sta. Bárbara),
Silvia Coviello (FEBRAEDA), José Carlos dos Reis
(Presidente GM Sta. Bárbara), e os demais técnicos
daquela entidade, Jéssica, Bruna, Kelly e João.

FILIAÇÕES DE ENTIDADES
ABRIL- JUNHO DE 2014.

Guarda Mirim de Sorocaba. Em visita realizada pela
técnica Maria Silvia Coviello em 24/04 a entidade
formalizou a filiação à FEBRAEDA.
CPA-Projeto Aprendiz Cidadão Maria Silvia Coviello
visitou a entidade em 30/05, recebendo na
oportunidade os documentos relativos a filiação da
entidade à FEBRAEDA.
APAMI – Associação dos Patrulheiros de Itatiba Nossa
técnica visitou a entidade em 11/06, e a entidade
encaminhou sua documentação para filiação no final de
junho. A partir de julho a entidade fará parte do quadro
de associados.
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REUNIÕES/TRABALHOS TÉCNICOS
NA SEDE DA FEBRAEDA
JUNHO 2014.

09 de junho – Reunião de avaliação técnica de
atividades na sede da FEBRAEDA.
A Assessora Técnica Regina Sartório e a Consultora
Sarita Paes dialogaram sobre os trabalhos realizados
pela Assistente Social Sarita junto à CLASA – Santo
André, e cujo breve relato segue abaixo.
Foi utilizada a dinâmica do “world café” pela equipe da
CLASA para abrir um seminário de apresentação da
conclusão do planejamento do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários
para o atendimento a faixa etária de 13 a 15 anos
implantado este ano na entidade e que, juntamente
com o SCFV de 15 a 17 anos e o Programa de
aprendizagem, compreendem os serviços oferecidos na
entidade.
Durante o seminário a consultora Sarita (Febraeda)
apresentou os conceitos do SCFV de acordo com os
manuais técnicos do Ministério do Desenvolvimento
Social e, a seguir, a equipe apresentou o quadro de
atividades/metodologia do SCFV construído com a
assessoria e a ser praticado na entidade.
Sem perder os conceitos sugeridos pelo MDS, o Serviço
a ser oferecido na CLASA contemplará as
especificidades territoriais e suas oficinas e encontros.
Dentro desse conteúdo a CLASA implantará a oficina de
Controle Social, quando as famílias poderão
empoderar-se de seu papel no controle social da
política de Assistência Social.
Toda a diretoria assistiu a apresentação, participou
ativamente com perguntas e ampla discussão.

A implantação do SCFV foi um sucesso.
Parabéns Sarita, equipe e Diretoria da CLASA!
c

16 de junho – Reunião de avaliação da Oficina de
Trabalho: a Metodologia da Socioaprendizagem.
A Assessora Técnica Regina Sartório e a Profa. Maria
Cecília Ziliotto reuniram-se na sede da FEBRAEDA para
avaliar os resultados e relatórios dos grupos formados
pelas entidades no dia da oficina realizada em 26/05 na
sede do CAMP Pinheiros. A recepção das entidades às
propostas apresentadas foi muito positiva.
Serão necessários novos “encontros” com as entidades
para esclarecer todas as dúvidas demandadas e,
portanto, a FEBRAEDA agendará outros momentos para
formação e reflexão junto com a Profa. e outros
parceiros, no intuito de aprofundar o trabalho iniciado
em maio.
Do mesmo modo, com os dados dessas
oficinas/atividades a Profa. Ziliotto se encontra
construindo um trabalho sobre a socioaprendizagem
para apresentação ao CNAS/MDS.
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NOSSOS DIRIGENTES

REUNIÃO
DA
DIRETORIA
E
ASSEMBLEIA
GERAL
DA
FEBRAEDA NO CAPV VALINHOS.
24 DE ABRIL DE 2014.

Em 24 de abril, reuniram-se os Associados, Conselheiros
e Diretores da FEBRAEDA para avaliar as ações
realizadas e a prestação de contas do exercício de 2014.
O CAPV-Valinhos sediou as atividades, recebendo os
participantes com especial simpatia e disposição. A
Presidente Lais Helena não mediu esforços para que
todos se sentissem “em casa”.
Realizada a reunião da diretoria executiva, sob o
comando do Presidente Silvio José Marola, na
sequência, o Presidente do Conselho Deliberativo
Arlindo Fagundes Filho deu início aos trabalhos da
Assembleia colocando em votação as indicações para a
mesa diretora dos trabalhos que, com a aclamação dos
presentes, foi presidida pelo Diretor Marinus Jan Van
der Molen tendo como Secretário o Diretor Walter
Santesteban.
As atividades e as peças relativas ao movimento
financeiro-contábil foram aprovadas, já com a
recomendação positiva sobre as ações pela Diretoria
Executiva e sobre as contas pelo Conselho fiscal.
Após os trabalhos, o CAPV Valinhos ofertou almoço aos
presentes, que todos aceitaram festivamente,
aproveitando mais este espaço para confraternizar com
os companheiros de ideal e luta!

CAPV Valinhos, nosso muito obrigado!

REUNIÃO
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA NA CLASA.
26 DE JUNHO DE 2014.

A Diretoria Executiva da FEBRAEDA se reuniu para mais
uma reunião ordinária, para acompanhar, avaliar e
direcionar as ações da Federação em prol das entidades
filiadas.
Na oportunidade foi apresentado um breve diagnóstico
sobre as entidades que compõem a FEBRAEDA,
mediante a análise dos relatórios e dados/questionários
de 63 (sessenta e três) entidades. Considerando nosso
universo de 78 filiadas, a amostragem é bastante
significativa e subsidiará com qualidade o planejamento
estratégico da Federação.
A Diretoria e equipe da CLASA receberam a Diretoria
com muita atenção e carinho, oferecendo um saboroso
almoço para todos, após a conclusão dos trabalhos.

Obrigado, Presidente Marcos Madeira e demais
amigos da CLASA.
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MENSAGEM

PARA REFLETIR
JUNHO - 2014

Futebol e o Trabalho em Equipe
Já fazia algum tempo que eu não assistia a um jogo de
futebol ao vivo. Chegando ao estádio, a agitação da
torcida, os gritos e aplausos transmitiam intensas
emoções. Sentado na arquibancada, antes de iniciar o
jogo, por alguns momentos imaginei a relação existente
entre um time de futebol e o ambiente corporativo.
Perceba nos itens abaixo, algumas considerações para
contribuir com o clima organizacional e valorizar o
trabalho em equipe.
A entrada dos atletas no campo - muita comemoração
na entrada dos jogadores ao campo, com faixas, papel
picado, aplausos, buzina e festa. Pare durante alguns
segundos para refletir, como seus funcionários são
recebidos na segunda-feira. O que você está fazendo
para inspirar e motivar um novo integrante da equipe?
O que você faz para comemorar o aniversário de um
funcionário? Com base na minha experiência na área
comportamental, convido você a fazer um teste que
consiste em preparar uma recepção para quem está
voltando de férias. Transforme o retorno ao trabalho
em algo gratificante e estimulante. Vamos tentar?
O momento do gol - Realmente é algo indescritível
sentir a torcida no estádio levantar eufórica ao
comemorar um gol. O atleta pula e grita com a torcida,
celebrando sua competência. Um sinal de vitória que na
vivência operacional, muitas vezes é esquecida. Um
vendedor conquista uma meta e o gerente diz: "Não fez
mais que a obrigação". Mas qual era a obrigação da
gerência? Quantas vezes você reuniu a equipe para
comemorar uma vitória? Lembre que a ausência de
reconhecimento pode ser capaz de gerar desmotivação
e a falta de comprometimento.
Ataque e defesa permanente - Quando sua equipe
conquista um triunfo, você também é uma pessoa
vitoriosa. O individualismo cede espaço ao trabalho
coletivo. De que adianta contar com uma equipe de
vendas excelentes, se o setor de logística apresenta
resultados insatisfatórios? Em uma escola não adianta
dispor de excelentes professores, se na secretaria o

aluno recebe um péssimo atendimento. O ataque é
importante para marcar gol, mas deve existir uma
defesa permanente para coibir a derrota.
Nenhuma torcida vai ao estádio para assistir ao time
perder. Próximo ou distante, há alguém torcendo para
você conquistar o melhor posicionamento, receber o
passe, dominar a bola e marcar o gol da vitória.
Transformar o suor em troféu não é uma tarefa fácil.
Muitas pessoas pensam que é somente jogar e
esquecem a relevância do treinamento. Ao término do
jogo, os atletas precisam rever seus pontos negativos e
aprimorar os pontos positivos. Isso somente é possível
com treinamento, diálogo e troca de experiências.
Quando apresento palestra para empresários, gosto de
enfatizar que "vencer não é sorte. Vencer é se
comprometer com o sucesso que você quer alcançar".
Qual é o resultado que você deseja para si mesmo e sua
equipe?
(Dalmir Sant Anna - Revista Ser Mais)
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