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“NOVOS DESAFIOS”
De tempos em tempos, surgem novidades na área da
Assistência Social, que interferem na forma de atuar das entidades
que promovem jovens e adolescentes através da integração ao mundo
do trabalho. Como ocorre agora com a mudança nos critérios de
certificação das entidades beneficentes de assistência social,
previsto na Lei n. 12.101/09, regulamentada pelo Decreto
n.7.237/2010.
O que, a princípio, causou temor e apreensão por suscitar
dúvidas quanto à ação preponderante que realizamos, fez com que
saíssemos de nossa zona de conforto e viéssemos discutir com o Governo, Conselhos de Direitos e
os mais variados fóruns o que é “integração ao mercado de trabalho”, previsto no artigo 2º, inciso
III da L.O.A.S. (Lei n. 8742/93), e qual o papel das entidades beneficentes de assistência social
que realizam esse trabalho.
O X Encontro Nacional da FEBRAEDA, com o tema “A Missão da
Assistência Social e a Certificação das Entidades de Atendimento”, cumprirá o papel de fórum de
discussão, interno e externo. E, servirá também, para fortalecer os laços que nos unem em busca
de um ideal comum: o bem estar do próximo.
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.” (Bezerra de Menezes)
PAULO HADICH
Presidente Diretoria Executiva

EXPECTATIVA PARA O “X ENCONTRO NACIONAL”
08 – ABRIL - 2011
Nosso evento, enfim, chegou, com muitas expectativas tanto de nossos dirigentes quanto dos
associados. O momento é de reflexão para a reconstrução/reforço de nossas ações no campo da
assistência social, e isto exigirá dedicação redobrada de todos. Retomar os debates sobre a missão,
valores e visão da nossa Federação com técnicos e dirigentes traduz a preocupação em contemplar os
anseios de todos, congregando e efetivamente unindo as entidades.
Queremos uma ação em rede social e, no âmbito federativo, consolidar espaços no movimento de
defesa dos direitos sociais. Este é apenas o início das discussões que, esperamos, terão
desdobramentos positivos em todas as regiões de nosso país.

CONTATOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em decorrência dos contatos iniciados em outubro e
dezembro na cidade de Votuporanga e de encontro em
novembro/2010 com o Presidente do CNAS, o Professor
Carlos Eduardo Ferrari, no dia 08 de fevereiro de 2011, a
Federação participou de reunião da Comissão de Política
do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social em
Brasília - DF, debatendo a questão da certificação das
entidade filantrópicas associadas à FEBRAEDA.

Renato Saidel - CNAS, Edna Alegro - MDS,
Paulo Hadich - FEBRAEDA, Regina Sartório
- FEBRAEDA, Camila Santana - C Social de
Votuporanga e Clodoaldo Leite - CNAS.

Após vários questionamentos sobre os programas de
"integração ao mercado de trabalho" (artigo 2º, item 3 da
LOAS), chegou-se a proposta de constituir um Grupo de
Trabalho – “GT” para discutir o tema de modo inter
setorial.
Na plenária no dia 10/02 a proposta foi aprovada e, em
15/02, foi publicada a Resolução constituindo o GT .
Encaminhamos ofício pedindo a participação/colaboração
da FEBRAEDA no Grupo de Trabalho citado e aguardamos
posicionamento daquele Conselho.
Paulo Hadich discursa em defesa das
entidades da reunião da Comissão Política do
CNAS em 08 de fevereiro.

Aproveitamos nossa ida à Brasília para também trocar idéias
com o Deputado João Dado, que é relator do SUAS –
Sistema Único da Assistência Social, e fomos muito bem
recebidos além de contar com seu apoio no intuito de
agendar uma audiência com a Ministra do Desenvolvimento
Social, Dra. Tereza Campello, à qual encaminhamos trabalho
realizado
por
nossa
Assessoria
Jurídica,
dando
base ao pedido de enquadramento das atividades realizadas
por nossas filiadas no âmbito da Assistência Social.
Regina, Paulo Hadich, Camila e o Deputado
Federal João Dado.

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

No início de março, o Presidente Paulo Hadich, mais uma vez foi ao encontro da então
Coordenadora de Certificações do MDS, Dra. Edna Alegro, que proferia palestra na cidade de
“Engenheiro Coelho”, e marcou a presença de nossa Federação nos debates sobre a assistência
social e a filantropia.
********************************************

O Presidente Paulo Hadich esteve em
Brasília na última 3ª feira, dia 21 de
março, em reunião com a Secretária
Nacional da Assistência Social Sra. Denise
Colin. O encontro foi fruto do trabalho
empreendido junto com o Deputado João
Dado, que acompanhou nosso Presidente
no diálogo sobre a certificação das
entidades de assistência social.
Este foi o primeiro de uma série de
diálogos que pretendemos manter,
apresentando e defendendo as ações de
nossas entidades.

Na foto, da esquerda para a direita: Paulo Hadich - FEBRAEDA,
Deputado Federal João Dado, Dra. Denise Colin - Secretaria
Nacional da Assistência Social, Renato de Paula - Vice Presidente
CNAS,
Dra. Ana Paula Gonçalves - Coordenadora de
Acompanhamento da Rede Privada SUAS.

DESTAQUES DAS ENTIDADES EM MARÇO

No dia 30 de março, a Associação de
Patrulheirismo do Estado do Rio de Janeiro,
convidou para o lançamento do livro “35 anos do
Programa de Patrulherismo no Rio de Janeiro Oportunidades de Promoção para Adolescentes e
Jovens”, de Léa Passos.
Já reservamos nossos exemplares!!

Participamos desta iniciativa do CAMP São Vicente , o “I
Encontro de Agentes de Aprendizagem” naquela cidade, no
dia 30 de março.
A Assessora Técnica, Regina M. Sartório, representou a
FEBRAEDA no diálogo com empresários e entidades
presentes.

AGENDA SOCIAL - “FIQUE ATENTO”
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – SISTEMA CNES-MJ
30 DE ABRIL É O PRAZO PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE RELATÓRIO ELETRÔNICO PARA
RENOVAÇÃO.
CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAZO ATÉ 18 DE MAIO* PARA NOVA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES, FACE À RESOLUÇÃO N. 16 DO
CNAS – CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*conforme cada cidade –resoluções CMAS/COMAS

CERTIFICADO DE FILANTROPIA MDS – CEBAS
É BOM ACOMPANHAR O TRÂMITE/ ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PEDIDOS E RENOVAÇÕES DO
CERTIFICADO DE FILANTROPIA – www.mds.gov.br/assistenciasocial. ENQUANTO ISSO, SOLICITE
SEU PROTOCOLO PELO e-mail: cebas@mds.gov.br

NOSSA MENSAGEM

"Quando se caminha ao lado de um amigo,
um quilômetro tem dez passos."
Ditado Russo
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