
 
 
 
 

 
“É NOTICIA” 

          

EDIÇÃO Nº 11 – AGOSTO DE 2009  
 

ESTRELAS DO NOSSO TRABALHO 
 

 
Vanessa Aparecida Gonçalves 
 
Assistente Social do CAMP São Vicente, na noite do 
lançamento do livro “Aprendizagem Profissional e a 
Experiência do CAMP São Vicente”, em 03/07/2009. 
“Queremos mostrar, através de dados, o retorno dessas 
atividades. É uma prova de que dá certo e que é algo 
transformador para a sociedade”, diz Vanessa, no 
Boletim do CAMP SV. A obra traz o levantamento sobre 
o resultado do trabalho realizado com os jovens e o 
ingresso e permanência deles no mercado de Trabalho – 
“CAMP São Vicente Informa - nº 39 – Ano IX.” 
                                                 
 

  
De outro lado, temos também o belíssimo exemplo da 
“nossa” Dona Léa Maria Ribeiro Passos, também 
Assistente Social, representante da Presidência da 
FEBRAEDA no Estado do Rio de Janeiro, diretora da APERJ – 
Associação de Patrulheirismo do Estado do Rio de Janeiro, e 
mais do que tudo isso, pessoa de fibra, profissional corajosa 
e iluminada que está para lançar seu livro “30 Anos do 
Programa Patrulheirismo no Estado do Rio de 
Janeiro”, no qual esta Federação teve a honra de escrever 
uma breve mensagem à grande amiga Léa Passos. Estamos 
ansiosos para ler e informaremos todos quando da 
publicação. 
 
 
 
 
Deveríamos todos seguir esses “modelos” e escrever também nossas experiências 
documentando e expondo nossa ação para que ela não passe despercebida em um país onde 
têm mais visibilidade os escândalos do que as boas ações.  
É importante que a sociedade como um todo conheça o que nem sempre os governos 
admitem: o mérito que nosso trabalho tem e seu importante significado para a formação dos 
jovens do nosso país. 
 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Os debates da “nova lei da filantropia” seguem deixando as entidades inseguras e temerosas de terem 
seus trabalhos penalizados face às propostas do governo na redação do PL 3021. 
Em São Paulo, aconteceu debate liderado pela REBRATES no dia 06 de junho, sob Presidência do Dr. 
Moisés Iavelberg. Estiveram presentes o nosso Presidente Guilherme Teodoro Mendes e várias entidades 
filiadas à FEBRAEDA. Na mesa de debates também estavam o Senador Flávio Arns e o Deputado Federal 
Gastão Vieira (relator do PL 3021/08), junto com a advogada e diretora da REBRATES Dra. Marília de 
Castro. Foi feito um alerta quanto ao artigo 18 do “PL”, para que não exista confusão quanto a definição 
da gratuidade, para não acarretar às entidades uma total dependência do Poder Público para 
sobrevivência o que, historicamente, nunca funcionou eficientemente no Brasil, além de  atrelar e tolher 
a liberdade de ação das organizações. 
Outro destaque realizado pela REBRATES é a constante confusão realizada entre “imunidade” e 
“isenção”, entendimento que muda significativamente o tratamento dados às organizações sociais e 
filantrópicas. 

************** 
Em 13 de agosto aconteceu o Seminário “CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE  ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  -  DEBATE PROJETO DE LEI 3021/2008 “  no Auditório Freitas Nobre da Câmara dos 
Deputados em Brasília/DF.  Promoção: Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 
Deputados,  que discutiu justamente o entendimento dos vários Órgãos do governo e sociedade civil 
sobre a questão da filantropia no país. 

************** 
Em 19/08 mediante esforço coletivo, a REBRATES conseguiu o apoio de 6 (seis) Deputados, que 
pediram “vistas” ao PL nº.3.077/08, por conter outro texto que também impacta as entidades 
filantrópicas.  Em seu art.6º, parágrafo 2º inciso IV, diz que a entidade filantrópica  deve “atender,  
nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei (entidades que 
fazem parte da rede sócio-assistencial do SUAS), independentemente do recebimento direto de 
recursos públicos, respeitada sua capacidade de atendimento. (NR)”.  ANEXO. 
A REBRATES encaminhou aos Deputados, em 21/08,  proposta para o artigo em questão. 
                                                                 ************** 
Dia 28 de agosto, sexta-feira, das 14h00 às 17h00, na sede do CRC/SP - Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo - à Rua Rosa e Silva, nº 60, Auditório Alécio Zanettin, 3º Anexo - 
bairro de Santa Cecília, acontece a reunião do Fórum Municipal de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social - FEBAS para, entre outros, também  tratar dos assuntos da filantropia:  
-Portaria  MDS 208 de 01/07/2009, que indica que os processos passarão por análise prévia da 
Receita Federal do Brasil -  ANEXO.  
-Decreto 2.536, DE 6 de abril de 1998, refletindo sobre este face às novas propostas – ANEXO. 
-Projeto de Lei nº.3.021 de 2008, avaliando o texto negociado com posicionamento favorável do 
Governo em 30/06/2009 e que reflete as negociações levantadas a efeito com os Deputados relatores. – 
ANEXO. 
A  reunião será liderada pela nossa Diretora e Assessora Parlamentar Dora Silvia Cunha Bueno, que é  
Vice Coordenadora do FEBAS,  Presidente da Associação Paulista de Fundações – APF e da Confederação 
Brasileira de Fundações – CEBRAF,  e que nos enviou o material que consta deste. 

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

Fiquemos atentos! Vamos acompanhar as resoluções. 
http://www.mds.gov.br/cnas/registro-e-certificado/deliberacoes-de-rocessos/arquivos/2009/resolucoes-
2009. 
Com o objetivo de facilitar o acesso do público às resoluções aprovadas pelo CNAS, as informações 
sobre processos podem ser solicitadas pelo e-mail: cnas@mds.gov.br, devendo, para tanto, informar o 
número e o ano de sua aprovação e publicação no Diário Oficial da União. 
No site do MDS, é possível acompanhar o andamento do processo da entidade, bastando o 
CNPJ e a razão social.    Consultem! 
Informação: http://www.mds.gov.br/cnas  - Portal CNAS 
 



 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

 
O Ministério do Trabalho e Emprego, no intuito de cumprir os compromissos firmados na 1ª Conferência 
Nacional de Aprendizagem Profissional realizada em novembro de 2008, iniciou ações para a instalação 
dos Fóruns Estaduais de Aprendizagem Profissional. 
 
O primeiro lançamento foi o Fórum do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de julho e nos enviaram 
informações os nossos colegas do Rio: CAMP Vila Isabel, CAMP Vila da Penha e CAMP Mangueira que 
relataram o destaque que teve o CIEE naquela oportunidade.  
 
No dia 03 de agosto de 2009 foi realizado o lançamento do Fórum Estadual de Aprendizagem 
Profissional no Estado de São Paulo no Memorial da América Latina, onde esta Federação e muitos de 
seus filiados participaram, para, mais uma vez, marcar a forte presença das entidades filantrópicas que 
realizam uma ação séria  há tantos anos sem o apoio e reconhecimento efetivos do Governo. 
 
Nosso Presidente aproveitou mais esta oportunidade para, após a abertura, conversar com o Ministro 
Carlos Lupi sobre a reunião do dia 08/07, matéria do nosso “Bilhetinho É Notícia Especial” de julho 
2009,  e também tivemos a grata satisfação de falar brevemente com o, agora, Desembargador Dr. 
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca,  com o qual  manteremos correspondência. 
 
Em São Paulo–Capital o CMDCA já se mobilizou criando um grupo para debater a questão da 
aprendizagem. Em reunião realizada em 07 de agosto foram indicados a compor a comissão 
representando as entidades certificadoras o “ESPRO”, nosso filiado,  e a “Associação Nossa Senhora do 
Bom Parto”. Agora é fundamental que, todos os que puderem, participem dos movimentos em suas 
cidades para demonstrar o que é real e possível de ser executado. 
 

 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos do Lançamento do Fórum de 
Aprendizagem do Estado de São Paulo: 
1ª- esq.p/direita: Fernando Leite (AEHDA 
Araras), Leonardo Vizentim e Guilherme 
T.Mendes (FEBRAEDA), Laís Helena dos Santos 
(CAP Valinhos), Regina M. Sartório (CAAP´I e 
FEBRAEDA) e Gil Xandó (CAMP Caxingui). 
2ª-   Presidente Guilherme Teodoro Mendes com 
o Ministro do Trabalho Carlos Lupi. 
3ª-   esq.p/direita: Fábio Amaral e José Sérgio 
de Fávari ( GM Piracicaba), Guilherme T. Mendes 
e Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. 
4ª-    Plenária no Memorial da América Latina.  
 
Vejam mais fotos em nosso site! 



OUTRAS NOTÍCIAS - APRENDIZAGEM 
 

Organizações assinam pacto pela Lei do Aprendiz  
13/08/09  - Fonte GIFE ON LINE 
 
O GIFE, o Instituto Ethos e o Atletas pela Cidadania assinarão, em conjunto com a Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH Nacional), assinarão, no dia 18 de agosto, um “Pacto pela Aprendizagem” 
para concentrar esforços pela Lei do Aprendiz. A cerimônia foi realizada na abertura do CONARH 2009 
(Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas), para mobilizar o público de Recursos Humanos sobre a 
contração de aprendizes.  
 
O ex-jogador de futebol Raí de Oliveira, que preside o Atletas pela Cidadania, participou do evento, no 
qual foram realizadas rodas de conversa, mediadas por atletas da ONG. No encerramento Raí, 
juntamente com o presidente da ABRH Nacional Ralph Chelotti, convidará as empresas para participar 
do Placar Aprendiz.  
 
As instituições que possuírem Programas Corporativos de Aprendizagem e quiserem que sejam 
divulgados como bons exemplos pelos Atletas pela Cidadania, basta fazer o cadastro pelo site 
www.atletaspelacidadania.org.br.  
  

***************************************** 
A FEBRAEDA e algumas entidades filiadas já constam do ‘”PLACAR DO APRENDIZ” conforme 
orientamos em mensagem enviada no mês de julho/2009. Vamos participar! 
 
 

 
“Aprendiz Paulista” 
Em 20 de agosto de 2009,  a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento e o Centro Paula Souza realizaram o lançamento do programa “Aprendiz 
Paulista”, no Palácio dos Bandeirantes – SP.  
O Presidente Guilherme Teodoro Mendes conversou com o Secretário Afif Domingos antes do evento e lá 
esteve para prestigiá-lo e, ao mesmo tempo, buscar mais esta aliança que esperamos que, em futuro 
próximo, se estenda também às entidades filantrópicas. 

 

CONFERÊNCIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

As conferências de direitos constituem um importante espaço de participação e manifestação da 
sociedade civil, que pode opinar sobre a formulação das políticas de atendimento à criança e o 
adolescente e de assistência social. 
2009, já aconteceram as Conferências Municipais de Assistência Social e as Conferências Municipais e 
Lúdicas  de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Aqueles que conseguiram indicação para as delegações estaduais, façam contato com esta Federação 
para nossas articulações e contribuições! 
 
Na seqüência, vamos acompanhar as representações a nível Nacional: 
 
“8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente” - Brasília no período de 07 a 
10 de dezembro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 
 
“VII Conferência Nacional de Assistência Social”, tem o objetivo de avaliar a situação atual da 
Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento - Brasília,  no período de 30 de 
novembro a 3 de dezembro de 2009, e terá como tema geral: "PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO 
SUAS". 



ESTRUTURA TÉCNICA DA FEBRAEDA 
 
Hoje, além dos serviços da Assistente Administrativa Solange A. Santana e da 
Assessora Técnica Regina M. Sartório, em junho deste ano a FEBRAEDA 
contratou o advogado Dr. Leonardo Vizentim, da “Greco Rodrigues e Vizentim 
Advogados”. 
Área de Atuação: Trabalhista 
Sócio Diretor; formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo  
(1999); Fundação Getulio Vargas - GVLAW, extensão em Direito Empresarial do 
Trabalho (2002); Pontifícia Universidade Católica - COGEAE, pós-graduação latu 
sensu: especialização em Direito do Trabalho (2005); Fundação Getulio Vargas - 
GVLAW, extensão Gestão de Serviços Jurídicos (2005); Fundação Getulio Vargas 

- GVLAW, extensão em Direito Empresarial (2007). 

Dr. Vizentim também é membro do Rotary Club SP Anchieta – Distrito 4420. 
  

MENSAGEM 
 
 

““““Uma pessoa permanece jovem Uma pessoa permanece jovem Uma pessoa permanece jovem Uma pessoa permanece jovem     
na medida em que ainda é capaz de aprender, na medida em que ainda é capaz de aprender, na medida em que ainda é capaz de aprender, na medida em que ainda é capaz de aprender,     

adquirir novos hábitos e tolerar adquirir novos hábitos e tolerar adquirir novos hábitos e tolerar adquirir novos hábitos e tolerar 
contradiçõescontradiçõescontradiçõescontradições....””””    

    
Marie von EbnerMarie von EbnerMarie von EbnerMarie von Ebner----EschenbachEschenbachEschenbachEschenbach    

 
 
 
 

EDIÇÃO 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. 


