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Na mesa da reunião temática do dia 
08-06, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, estavam: Neto Bittar, do 
Instituto João Bittar, Ramon Santos, 
Auditor Fiscal do Trabalho e 
Representante do SINAIT, Ana Maria 
Villa Real, do Ministério Público do 
Trabalho e Coordinfância; Marco 
Bertaiolli – Deputado Federal e Relator 
do PL 6461/2019, Felipe Rigoni – 
Deputado Federal Coordenador da 
Comissão, Antonio Pasin, 
Superintendente da FEBRAEDA, 
Humberto Casagrande – CEO do CIEE 
e Fernando Alves, Diretor da 
Rede Cidadã.

Fórum de Aprendizagem 
do Paraná - reunião

 com a Bancada Federal 
do Estado contra 

a MP 1.116/2022 - 25/maio.  
FEBRAEDA PRESENTE!
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É uma enorme alegria fazer parte da 
equipe da FEBRAEDA, organização da 
qual par�cipo desde a primeira reunião 
ocorrida na AHEDA Araras no ano de 
2004. Olhar para trás e ver o quanto a 
nossa Federação se tornou conhecida e 
respeitada é mo�vo de muito orgulho.

A história da FEBRAEDA está diretamente 
ligada à uma trajetória de luta em defesa 
das polí�cas públicas para adolescentes e 
jovens. São batalhas vitoriosas, mas que 
não precisariam ter ocorrido, se a priori-
dade aos direitos cons�tucionais fosse 
garan�da de forma natural em nosso País - 
especialmente o direito à profissionaliza-
ção, à cidadania e à dignidade.

A úl�ma dessas ações ocorreu nos dias 07 e 08 de junho, 
quando nossa caravana, mais uma vez, esteve em Brasília 
visitando mais de 200 gabinetes de parlamentares no Con-
gresso Federal, para expor os desmontes trazidos pela MP 
1.116/2022, nos trechos que pra�camente aniquilaram 
toda a legislação referente a aprendizagem profissional, 
sem qualquer diálogo com as partes envolvidas.

Embora as vitórias precisem ser celebradas, não pode-
mos nos furtar ao sen�mento de que já passou da hora de 
termos uma polí�ca pública séria para adolescentes e 
jovens para que não precisemos mais depender de boa 
vontade para garan�r os direitos cons�tucionais. 
Neste caminho, a Comissão Especial do Estatuto do 
Aprendiz da Câmara dos Deputados já vinha fazendo 
um importante trabalho, construindo um texto a par�r 
de inúmeras conversas com as organizações, adoles-
centes e jovens e empresas, enfim, de fato democra�-
camente construído.

Hoje com a representação de mais de 700 mil adolescen-
tes e jovens e mais de 95 organizações, a FEBRAEDA é 
uma sólida Federação e isso é mérito de todas as organi-

Palavra do Presidente Executivo Fábio do Amaral Sanches 

zações associadas e de todas as Direto-
rias que marcaram os passos anterio-
res. Me sinto orgulhoso por fazer parte 
de toda essa história, pois tenho certe-
za dos resultados que a nossa luta traz e 
para quem nossos esforços são des�na-
dos. Fui aprendiz, não tenho como não 
acreditar no potencial desta polí�ca 
pública e que nosso trabalho traz os 
melhores resultados para o futuro da 
nossa juventude e, consequentemen-
te, do nosso País.

Fábio do Amaral Sanches, Natural de 
Piracicaba, São Paulo. Administrador, 
graduado e inscrito no CRA-SP desde 
2009, pós-graduado em Administração e 

com MBA em gerenciamento de projetos pela Funda-
ção Getúlio Vargas. Administrador do Ins�tuto Formar, 
en�dade beneficente de assistência social que existe há 
56 anos e atua com foco na aprendizagem profissional 
para adolescentes e jovens em situação de vulnerabili-
dade e/ou risco social, e serviços de convivência. Par�ci-
pa a�vamente do Terceiro Setor desde 2003, e em 
inúmeros eventos, reuniões e comi�vas para defesa da 
Polí�ca de Assistência Social e Aprendizagem Profissio-
nal. Par�cipou da criação e tem exercido cargos ele�vos 
voluntários no FOPAP - Fórum Paulista de Aprendiza-
gem Profissional, onde hoje faz parte da Coordenação 
Colegiada. Foi Conselheiro e Presidente do CDMCA 
Piracicaba e Conselheiro e Presidente do CMAS Piraci-
caba. Exerce o cargo ele�vo voluntário de Presidente da 
FENAPI - Associação Cultural Festa das Nações de Piraci-
caba, organização sem fins lucra�vos que realiza o 
maior evento beneficente, cultural e gastronômico da 
Região Metropolitana de Piracicaba/SP. Atuante na 
FEBRAEDA desde a reunião de fundação ocorrida em 
2004 na cidade de Araras/SP. Após ter ocupado cargos 
ele�vos voluntários de Secretário-Adjunto, Secretá-
rio Geral e Vice-Presidente, hoje exerce a função de 
Presidente Execu�vo da FEBRAEDA.
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2022:  UM ANO DE MUITOS DESAFIOS, MAS 
TAMBÉM DE MUITAS OPORTUNIDADES

Essa parceria fundamental com o parlamentar, que tem 
se demonstrado um grande aliado dando voz e vez para 
as en�dades e para os Aprendizes, voltou os holofotes 
da Câmara dos Deputados para essa tão importante 
polí�ca pública intersetorial que conjuga Trabalho, 
Educação e Assistência Social.                                                                                       

Comissão Especial do PL 6.6461/2019

Foi cons�tuída com a finalidade de analisar e votar o PL 
na Câmara dos Deputados para posterior encaminha-
mento ao Senado Federal. Presidida pelo Deputado 
Federal Felipe Rigoni,  realizou Audiências Públicas nas 
quais todos atores da Polí�ca da Aprendizagem 
puderam trazer suas contribuições para a 
modernização, flexibilização e o desenvolvi-
mento de incen�vos à contratação de 
aprendizes, respeitando os direitos e 
garan�as, prezando pela qualidade da 
formação teórica e prá�ca e tornando a 
efe�vação das contratações realmente uma 
oportunidade de inves�mento para os 
estabelecimentos parceiros.

Como todos sabem, a FEBRAEDA tem atuado fortemente em Brasília em virtude do espaço conquistado junto ao 
Deputado Federal Marco Bertaiolli, relator do PL 6.461/2019 (Estatuto da Aprendizagem). Essa oportunidade 

única, possibilitou que, através da assessoria legisla�va realizada pelo Superintendente Antonio Pasin, a 
Federação par�cipe de todo processo de elaboração e construção do relatório do subs�tu�vo do Projeto de Lei e 

traga para o texto legal a realidade dos adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e suas famílias que são 
atendidos nos Programas de Socioaprendizagem desenvolvidos pelas ESFL que atuam como formadoras.

Marco Bertaiolli e Antonio Pasin.

Par�ciparam das Audiências representantes das 
formadoras, dos Aprendizes, das pessoas com deficiên-
cia, das empresas, do Ministério Público do Trabalho, 
dos Auditores Fiscais do Trabalho, da Jus�ça do 
Trabalho, dentre outros. Destaque para:                     

Representa�vidade e Ar�culações 
Conquistando espaço

A nossa presença na Capital, permite que acompanhe-
mos de perto todos os acontecimentos: as propostas 
legisla�vas que afetam nosso trabalho, realizar 
reuniões de sensibilização, acompanhar eventos do 
Terceiro Setor, manter contato constante com os 

parlamentares e a divulga-
ção constante da impor-
tância de nosso trabalho 
para toda a sociedade.

Humberto Casagrande - CIEE e Diego Bezerra – Rede Cidadã – CONANDA.

Ao lado, Deputada Federal 
Tereza Nelma e Presidente 
CNC, José Roberto Tadros 
(25 de maio) e Pasin 
da Febraeda.

Ministro do Trabalho 
José Carlos Oliveira 
e  Dep. Bertaiolli – 
falando sobre a Frente 
Parlamentar de 
Empreendedorismo – 
31/05.

Febraeda, Equipe CESAM/DF e 
Dep. Prof. Israel Ba�sta - abril 2022

Acima a Fundação 
Roberto Marinho, 

Febraeda e 
Gerar-Curitiba

Fórum de Aprendizagem do Paraná - 
reunião com a Bancada Federal do 
Estado contra a MP 1.116/2022 - 

25/maio.  Febraeda presente!
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Em 09 de maio, no auditório do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE, a FEBRAEDA realizou evento 
para a reflexão sobre o Estatuto da Aprendizagem – PL 
6461/2019 (Estatuto do Aprendiz), que se encontra 
em estudos e para o qual a Federação tem �do a possi-
bilidade de opinar/encaminhar questões, dando voz às 
en�dades formadoras nessa construção legisla�va.

O debate reuniu mais de 300 pessoas, entre jovens e 
representantes de ins�tuições que pra�cam a aprendi-
zagem profissional, que lotaram o auditório do CIEE à 
Rua Tabapuã n. 445, Itaim Bibi, e que, ao final, avalia-
ram essa a�vidade posi�vamente. 

O evento também fez sucesso nas mídias sociais do CIEE, 
a�ngindo 2.482 visualizações no YouTube, 431 no Facebo-
ok e 2.582 visualizações no LinkedIn. Total de visualiza-
ções/par�cipantes que passaram pela live: 5.487.

A abertura do evento ficou sob responsabilidade de 
José Augusto Minarelli, Presidente do Conselho de 

REFLEXÕES SOBRE O ESTATUTO 
DA APRENDIZAGEM

Administração do CIEE e, na sequência, realizaram con-
siderações sobre o tema Marcelo Gallo, Superinten-
dente de Administração, Finanças e Tecnologia do CIEE; 
Antonio Roberto Silva Pasin, Superintendente da 
FEBRAEDA, Guilherme Afif Domingos, Assessor Especi-
al do Ministério da Economia; Jair Francisco de Azeve-
do,  Gerente Jurídico e de Desenvolvimento Social no 
ESPRO e Conselheiro Suplente do Conselho Estadual de 
Assistência Social - CONSEAS-SP. 

O ápice do evento foi a apresentação realizada por 
Marco Bertaiolli, Deputado Federal e Relator do Proje-
to de Lei do Estatuto da Aprendizagem que apresentou 
os pontos crí�cos do projeto e incen�vou a par�cipa-
ção de todos para contribuir e aperfeiçoar esse traba-
lho, elogiando a inicia�va da FEBRAEDA nesse sen�do. 

O apoio do CIEE, en�dade associada à FEBRAEDA, 
foi fundamental para o sucesso deste evento. Para-
béns a todos pela organização e recepção.

 Marco Bertaiolli
apresenta o PL no 
auditório do CIEE.
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FILANTROPIA EM PAUTA

No dia 30 de maio, no auditório da Guarda Mirim de Gua-
ra�nguetá e com o apoio do ESPRO, a FEBRAEDA promo-
veu um momento de reflexão sobre a “Filantropia” e a 
importância do Marco Regulatório das En�dades Filantró-
picas. Par�ciparam desse momento mais de 130 pessoas, 
entre autoridades locais, en�dades de assistência social, 
Santas Casas da região do Vale do Paraíba, Conselhos de 
Direitos e outros.
Discorreram sobre o assunto Custódio Pereira – Presidente 
do Fórum Nacional das Ins�tuições Filantrópicas - FONIF, 
Edson Roga� – Diretor Presidente da Federação das 
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do 
Estado de São Paulo – FEHOSP e Marco Bertaiolli, Deputado 
Federal e relator do Marco Legal das Filantrópicas.
Em síntese, os palestrantes falaram sobre o movimento lide-
rado pelo FONIF e apoiado por vários parlamentares, com 
destaque para os Deputados Federais Antonio Brito e Marco 
Bertaiolli, que colaboraram com a criação de uma lei muito 
aguardada pelo setor filantrópico, visto a anterior inseguran-
ça do setor filantrópico no processo de reconhecimento 
enquanto en�dade beneficente e de assistência social,  e a 
emissão do cer�ficado correspondente, o “CEBAS”, pelos 
Ministérios da Educação Saúde e Assistência Social.  Nesse 
sen�do, a promulgação da Lei Complementar 187/2021 em 
16/12, e que veio dispor sobre a cer�ficação das en�dades 
beneficentes e regula os procedimentos referentes à imuni-
dade de contribuições à seguridade social de que trata o $7º. 
do art. 195 da Cons�tuição Federal, representou um avanço e 
foi fruto de um trabalho que contou com par�cipação de 

MARCO REGULATÓRIO DAS 
ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Acima, o Superintendente da FEBRAEDA Antonio Pasin, faz a introdução do tema e 
apresenta a mesa do evento, da esquerda para a direita, Marcos Evangelista da Silva 
Rodrigues – Secretário de Assistência Social de Guara�nguetá, Elisabeth Regina 
Arneiro Nogueira Sampaio – Secretária de Educação de Guara�nguetá, Fábio do 
Amaral Sanches - Presidente da FEBRAEDA, Regis Leandro Yasumura – Vice-Prefeito 
de Guara�nguetá, Maria Alice Pasin -Vice-Presidente da Guarda Mirim, Marco 
Bertaiolli – Deputado Federal, Custódio Pereira – FONIF e Edson Roga� – FEHOSP.

O ESTATUTO DA APRENDIZAGEM

Na tarde do dia 30/05, as en�dades 
de socioaprendizagem �veram a 
oportunidade de conhecer um 
pouco mais do trabalho realizado 
pelo Deputado Federal Marco Bertai-
olli, relator do PL 6461/2019 – Esta-
tuto do Aprendiz e das ações da 
FEBRAEDA, representando as organi-
zações da sociedade civil e colabo-
rando com sugestões e estudos 
sobre a essa proposta legisla�va.
Marco Bertaiolli elogiou a inicia�va da FEBRAEDA e 
discorreu sobre o Projeto de Lei, indicando a impor-
tância de conseguir segurança jurídica para as empre-
sas e organizações sociais, ampliar vagas para o cum-
primento das cotas e alcançar todos as metas do pro-

EDUCAÇÃO 
SAÚDE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

vários atores da sociedade civil e representantes dos Órgãos 
competentes. 
Por outro lado, hoje se configura uma nova luta junto aos 
parlamentares, que é o movimento em prol da sensibiliza-
ção e apoio para a derrubada dos vetos à essa Lei Comple-
mentar.  Essas pautas se encontram descritas na “Carta 
Aberta em defesa da derrubada dos vetos à Lei Comple-
mentar 187/21”, manifesto entregue aos par�cipantes do 
evento. Ao final do evento, o Deputado Federal Marco 
Bertaiolli reafirmou seu compromisso com o fortalecimen-
to e a valorização das en�dades beneficentes.

grama de aprendizagem contribuindo 
com a formação profissional e emprega-
bilidade dos jovens.
Na ocasião, tendo muitos aprendizes pre-
sentes, Bertaiolli incen�vou os jovens 
para que encaminhem a ele sugestões e 
propostas através de whatsapp, par�ci-
pando efe�vamente da construção do PL.
O Presidente da FEBRAEDA Fábio San-
ches agradeceu a par�cipação de todos 
e, especialmente, à Guarda Mirim de 

Guara�nguetá por ceder o espaço para os trabalhos 
do dia e ao ESPRO que apoiou o evento.

Nosso muito obrigado a todos! 
Parabéns pelo trabalho Deputado Bertaiolli!    
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CARAVANA DA APRENDIZAGEM – JUNHO 2022
Há alguns anos vem se acirrando as lutas em prol da 
aprendizagem profissional, na garan�a e defesa de 
direitos dos adolescentes e jovens mais vulneráveis e 
das en�dades formadoras que os atendem.

Audiências públicas, reuniões de trabalho, eventos, 
enfim, par�cipamos de vários momentos de reflexão e 
proposição em face de projetos do Governo – Ministéri-
os e suas Secretarias – sempre na perspec�va de aten-
der quem mais necessita da polí�ca pública, qualifican-
do cada vez mais as ações para a execução de um atendi-
mento e formação coerentes e competentes, adequa-
dos ao mundo do trabalho e de modo inclusivo.

Em 01 de dezembro de 2021, foi criada uma Comis-
são Especial na Câmara dos Deputados para tratar 
do PL 6461/2019  - o Estatuto do Aprendiz -  e cujo 
relator é o Deputado Federal Marco Bertaiolli,  na 
perspec�va de estabelecer condições sobre o traba-
lho do aprendiz, sua formação profissional e contra-
tação, seus direitos e garan�as, bem como sobre os 
deveres e obrigações dos contratantes, asseguran-
d o  a  f o r m a ç ã o  t é c n i c o -
profissional metódica, compa-
�vel com o seu desenvolvi-
mento �sico, moral e psicoló-
gico dos adolescentes e jovens 
atendidos nessa polí�ca.

Destaca-se que a FEBRAEDA tem 
conseguido opinar e par�cipar 
das reflexões junto ao relator do 
PL, que tem considerado posi�-
vamente nossos argumentos. 
Nesse contexto, qual não foi 
nossa surpresa com a publica-
ção do Decreto 11.061/2022   e 
MP 1.116/2022 em 04 de maio 
de 2022 e que “passam por 
cima” dos trabalhos dessa 
comissão, estabelecendo regras 
e procedimentos que, em nossa 
análise e de vários outros atores 
do segmento, inclusive a auditoria fiscal do trabalho, 
podem prejudicar, e muito, o atendimento dos adoles-
centes e jovens aprendizes.
Assim, em maio e junho a FEBRAEDA realizou eventos 

falando do Estatuto da Aprendizagem em São Paulo, 
capital e interior do Estado, mobilizando as organiza-
ções assessoradas para que se posicionem em face dos 
riscos trazidos pelo Decreto e MP citados, além de rea-
lizar e apoiar várias ações nas mídias sociais e junto aos 
Fóruns de Aprendizagem existentes.

Nos dias 07 e 08 de junho, levamos essas ações presen-
cialmente para Brasília – DF, na Caravana da Aprendiza-
gem, que reuniu 55 pessoas de 28 organizações da soci-
edade civil, que visitaram mais de 200 gabinetes de 
Deputados Federais e Senadores, entregando o�cio da 
FEBRAEDA expondo as questões indicadas na “Carta 
Aberta dos Aprendizes - Nenhum Aprendiz a Menos” - 
movimento online realizado e assinado por jovens 
aprendizes de todo o Brasil com obje�vo de solicitar 
aos Deputados e Deputadas federais que rejeitem a 
MP 1.116, tendo em vista que ela inviabiliza a fiscaliza-
ção e a aplicação de multas às empresas que deixam de 
contratar aprendizes e reduz cerca de 432 mil vagas de 
aprendizes, conforme cálculos feitos pela Auditoria 
Fiscal do Trabalho.

Em 08/06 os trabalhos culminaram 
com uma Reunião Temá�ca no 
Plenário I da Câmara dos Deputa-
dos que reuniu mais de 170 pesso-
as, dentre as quais, 100 jovens 
aprendizes.

Ao lado, foto de parte 
do grupo que percorreu 

os gabinetes nos dias 
07 e 08 de junho, ao 

final da reunião 

Na mesa da reunião temática do dia 08-06, no Plenário da Câmara dos Deputados, estavam: Neto Bittar, do 
Instituto João Bittar, Ramon Santos, Auditor Fiscal do Trabalho e Representante do SINAIT, Ana Maria Villa Real, 
do Ministério Público do Trabalho e Coordinfância; Marco Bertaiolli – Deputado Federal e Relator do PL 6461/2019, 
Felipe Rigoni – Deputado Federal Coordenador da Comissão, Antonio Pasin, Superintendente da FEBRAEDA, 
Humberto Casagrande – CEO do CIEE e Fernando Alves, Diretor da Rede Cidadã.

SEGUEM OS 

TRABALHOS DE DEFESA!

Ramon Santos (SINAIT), Paulo Spolidoro (FEBRAEDA), 

Wilson e Itamar (LBV), Fábio Sanches (Presidente 

FEBRAEDA), Senador Rafael Tenório, Humberto 

Casagrande (CIEE) e Antonio Pasin (FEBRAEDA).
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Em pleito realizado na sede do CONSEAS-SP, no dia 15 de 
março, foram eleitos para compor o colegiado do 
conselho, representando a sociedade civil, os seguintes: 

Representando o segmento “Idoso” Titular- Luciana 
de Fá�ma Beni�e da Associação Espírita Benef. Dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes e Suplente Vyvyanne 
Bitencourt Pazzini da Liga das Senhoras Católicas; 
Representando as Universidades Par�culares como 
Suplente  Marcio Alexandre Masella da Ins�tuição 
Educacional Professor Pasquale Cascino (em comple-
mentação de mandato 2022 – 2023); Representante 
de Pessoa com Deficiência  -Titular Denise Gisele Silva 
Costa da Federação das APAES do Estado de São Paulo; 
Representantes de En�dades de Assistência Social - 
Titular Aloma Taques da Costa e Suplente  da UNIBES e 
Suplente Jair Francisco de Azevedo do ESPRO e 

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOCO – CONSEAS 2022
ELEIÇÃO SOCIEDADE CIVIL 2022-2025

Da esquerda para a direita – Jair Azevedo (ESPRO) e
Aloma Costa (UNIBES), associados da FEBRAEDA.

Nos dias 28 e 29 de junho em São José do Rio Preto, 
aconteceu a Reunião Descentralizada do Conselho 
Estadual de Assistência Social – CONSEAS-SP.

Como palestrantes no primeiro dia, �vemos o 
conselheiro Wagner Carneiro, falando sobre o papel 

Representante de População de Rua - Titular Edvaldo 
Gonçalves de Souza do Movimento Nacional de Lutas 
em Defesa da População em Situação De Rua. 

REUNIÃO DESCENTRALIZADA

do Conselho e Conselheiros de Assistência Social, e os 
conselheiros Nicole Hoedemaker, Silvia Coviello e Jair 
Azevedo falando sobre as Inscrições de En�dades nos 
CMAS. Em 29/06, Vanessa Mesquita, Coordenadora 
Estadual do programa Auxílio Brasil, falou sobre o 
Auxílio Brasil e seus desafios.

REUNIÃO DESCENTRALIZADA PRESENCIAL

                                  Wagner 
                               Carneiro de Santana

                                  Secretário Municipal 
de Assistência e De-senvolvimento Social 
de Francisco Morato, Vice-Presidente da 
Associação da Frente Paulista dos 
Dirigentes Públicos Municipais da 
Assistência Social (COEGEMAS-SP) e 
Conselheiro Titular do CONSEAS-SP; 
A s s i s t e n t e  S o c i a l ;  H i s t o r i a d o r ; 
Especialista em Democracia Par�cipa�va, 
República e Movimentos Sociais pela 
UFMG-BH; e Mestre em Serviço Social 
pela PUC-SP.

28  de Junho l  10h às 12h 28  de Junho l  14h às 16h 29  de Junho l  09h às 12h

Nicole Hoedemaker
Advogada atuante na área do Terceiro Setor. Conselheira Titular do 
CONSEAS-SP, como representante da Sociedade Civil, tendo exercido 
a Presidência do Conselho de 2014 a 2016.

Jair Azevedo
Advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 
Gerente Jurídico e de Desenvolvimento na Associação de Ensino Social 
Profissionalizante (ESPRO). Conselheiro Suplente do CONSEAS-SP como 
membro eleito pelo Segmento de En�dades e Organizações de 
Assistência Social: atual (22 a25) e anterior de 18 a 19.

Maria Silvia Coviello 
Assistente Social, atuante há 30 anos na área do atendimento e 
Assessoramento Defesa e Garan�a de Direitos, na Federação Brasileira 
de Associações Socioeducacionais de Adolescentes (FEBRAEDA). 
Conselheira Titular no CONSEAS-SP, representando o Segmento de 
En�dade de Assistência Social, e Conselheira do COMAS-SP, 
representando o Segmento de En�dade de Assistência Social.

Tema I
Papel do Conselho e dos Conselheiros

Tema II
Inscrição de En�dades no CMAS

Vanessa Mesquita 
dos Santos

Espec ia l i sta  em 
Desenvolvimento 
Social e Coordena- 

dora Estadual do Programa 
Auxílio Brasil, integrante da 
equipe de Coordenação do 
Programa Bolsa Família desde 
2011. Graduada em Ciências 
Sociais pela PUC-SP, Especialista 
em Gestão de Polí�cas Públicas 
pela FESPSP e Mestranda do 
Programa Mudança Social e 
P a r � c i p a ç ã o  P o l í � c a 
(PROMUSPP-USP).

Tema III
Auxílio Brasil
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Em 13 de maio, foram escolhidos os representan-
tes da Sociedade Civil no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS. Foram eleitos 9 
Conselheiros �tulares e 9 suplentes, sendo 6 de 
cada segmento da Sociedade Civil. Os novos 
conselheiros terão o mandato de 2 anos, e a 
posse dos novos conselheiros foi realizada no dia 20 de 
junho na sede do CNAS – Brasília – DF.
Representando as Organizações de Assistência Social:
a) 1º Titular: IVONE MAGGIONI FIORE, FENAPAES; 1º 
Suplente: EMILENE OLIVEIRA ARAUJO da SOCIEDADE 
BÍBLICA DO BRASIL; b) 2º Titular: CATARINA DE 
SANTANA SILVA da FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL 
e 2º Suplente: NORMA SUELY DE SOUZA CARVALHO  do 
LAR FABIANO DE CRISTO; c) 3º Titular: CARLOS NAMBU 
da INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO e  3º Suplente: EDNA 
APARECIDA ALEGRO, da FENAPESTALOZZI.
Representando as Organizações de Trabalhadores do 
SUAS:
a) 1º Titular: SANDRA REGINA FERREIRA BARBOSA, da 
FENATIBREF -; 1º Suplente: MARIA APARECIDA DO 
AMARAL GODOI DE FARIA, da CUT; b) 2º Titular: 
MARGARETH ALVES DALLARUVERA, da CNTSS/CUT e 2º 
Suplente: ANA LÚCIA SOARES, representante da 
ABRATO; c) 3º Titular: AGOSTINHO SOARES BELO, da 
CTB; 3º Suplente: SIMONE CRISTINA GOMES, do  CFP;

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOCO 
ELEIÇÃO CNAS 2022-2024

Ao lado esquerdo, a foto em 07/06 
da entrega do “certificado” do 
término do mandato da nossa 
representante no CNAS, a 
Consultora jurídica Rozangela 
Borota Teixeira, que completou 4 
anos como conselheira da 
sociedade civil, do segmento de 
“entidades de assistência social”, 
ladeada por Aldenora Gonzalez, 
Vice-Presidente do CNAS e Miguel 
Oliveira – Presidente do CNAS.

Ao lado direito, da foto dos conselheiros da sociedade civil do 
segmento de entidades de assistência social, na posse 

em 20/06:  Norma Carvalho, Emilene Araújo, 
Ivone Fiore,  Edna Alegro, Catharina Silva e 

Carlos Nambu – organizações 
da sociedade civil unidas para o trabalho! 

BOA GESTÃO 2022-2024!

Representando Usuários e Organizações de Usuários 
da Assistência Social:
a) 1º Titular: SOLANGE BUENO do FNUSUAS; 1º 
Suplente: BRUNA CRISTINA NEVES CARNELOSSI, da 
RBRB; b) 2º Titular: ANDERSON LOPES MIRANDA, do 
MNLDPSR; 2º Suplente: RAFAEL MACHADO DA SILVA, 
do MOVIMENTO NACIONAL POPULAÇÃO DE RUA;
c) 3º Titular: JUDITE DA ROCHA, representante do 
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS – 
MAB; 3º Suplente: ISMAEL ULTINO TAVALONE, repre-
sentante do MOVIMENTO NACIONAL PESTALOZZIANO 
DE AUTODEFENSORES - MONPAD.

Outras informações acesse o CNAS no gov.br/cidadania.
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PESQUISA FONIF – A CONTRAPARTIDA DO SETOR FILANTRÓPICO NO BRASIL - 22/06/2022  

PESQUISA REVELA A CONTRAPARTIDA DAS 
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PAÍS

Aconteceu em 22 de junho, no Auditório Freitas Nobre, 
na Câmara dos Deputados, em Brasília, a apresentação 
da pesquisa “A contrapar�da do Setor Filantrópico no 
Brasil”, uma inicia�va do Fórum Nacional das 
Ins�tuições Filantrópicas (FONIF), com apoio da Frente 
Parlamentar das Santas Casas. O evento também foi 
transmi�do pelo Youtube.
A terceira edição do estudo foi conduzida pela DOM 
Strategy Partners e auditada pela Audisa, e apresenta 
os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos da atuação das 
ins�tuições filantrópicas no Brasil, tendo como base de 
dados os números oficiais da Receita Federal e dos 
Ministérios da Cidadania, Saúde e Educação.
No Brasil, o setor filantrópico é composto por hospitais, 
ambulatórios, escolas, universidades, centros de 
acolhimento, lares de idosos, associações de defesa de 
direitos sociais, entre outras a�vidades. A lista é longa, 
mas o que todas as ins�tuições têm em comum é o 
compromisso em prestar serviços para a população 
que mais precisa. Em 2020, coube às 27.384 ins�tui-
ções filantrópicas detentoras da Cer�ficação de 
En�dades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) a 

tarefa de realizar 230 milhões de procedimentos 
hospitalares; conceder quase 800 mil bolsas de 
estudo na Educação Básica e no Ensino Superior e 
disponibilizar mais de 625 mil vagas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social.
“Nosso obje�vo é mostrar o impacto do setor 
filantrópico de uma forma transparente e organizada. 
Dessa forma, fica muito claro que o trabalho dessas 
ins�tuições é fundamental para o Brasil”, reforça 
Custódio Pereira, presidente do FONIF.
Acesso aos dados
Os dados estão abertos ao público em um painel 
intera�vo no site do FONIF, em que é possível filtrar 
as informações por cidade, estado ou �po de serviço 
oferecido.
Fonte: No�cias – site www.fonif. org.br.

Da esquerda para a direita Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad. Presidente da CRB, Mirocles Vera - Presidente da CMB,  
Custódio Pereira - Presidente Fonif, Deputado Francisco Rodrigues Vale Junior (PSD-GO) , 

Paulo Haus Martins, Presidente da CEBRAF  e Antonio Pasin Superintendente da FEBRAEDA.

https://fonif.org.br/cat/noticias/
http://www.fonif.org.br


QUALIFICANDO AS 
AÇÕES  CAPACITAÇÃO 
COM JANE CLEMENTE

Jane Pereira Clemente, é Ar�sta Plás�ca, Professora e 

Especialista em Gestão de Projetos Sociais Conselheira 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente MG 

– Gestão 2008 e Conselheira Nacional de Assistência 

Social - Gestões 2010 e 2012. Formadora do Programa 

Direito e Cidadania Editora Paulus – 2012/2015. 

Atualmente Diretora de Relações Sindicais e 

Ins�tucionais do Sindicato Interestadual das 

Ins�tuições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas.  

Jane aceitou o desafio para trabalhar o tema: “OS 

ATUAIS DESAFIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL” no dia 31/05/2022 e, dado o 

sucesso da a�vidade, repe�u a dose em 05/07/2022.

A formação foi realizada pela plataforma google meet 

para as equipes de   atendimento socioassistencial e 

de socioaprendizagem de en�dades assessoradas 

pela FEBRAEDA, com o obje�vo de proporcionar 

espaço de reflexão com foco nos desafios para os 

profissionais da Assistência Social, bem como 

discu�r sobre o papel dos diversos trabalhadores do 

SUAS e suas potencialidades e dificuldades.  

Foram duas tardes de diálogo, reflexões, e discussão 

sobre os maiores desafios para os profissionais da 

Assistência Social, com referência às Resoluções do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS sobre 

os profissionais que compõem as equipes da 

Assistência Social e es�mulando o debate do tema 

para o desenvolvimento do pensamento crí�co e da 

criação de propostas de intervenção.  Sucesso!

CAPACITAÇÕES/OFICINAS – REUNIÕES – APRESENTAÇÕES – DEBATES -  em 20 e 21 de Outubro, na cidade 
de Socorro, a FEBRAEDA realizará seu Encontro Nacional, presencial.  Aguardem todas as informações que 
em breve estarão nas mídia da Federação e façam suas inscrições. Não percam! Estamos preparando bons 
momentos de formação e troca de experiências. 

ENCONTRO NACIONAL DA FEBRAEDA 2022 

ATÉ LÁ!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Com o estabelecimento de uma base em Brasília, a 
FEBRAEDA tornou-se a grande referência da 

Aprendizagem no Brasil, consolidando-se através da 
Assistência Social, como uma entidade de assessoramento 
político e técnico, representando as ESFL, os aprendizes e 
suas famílias na defesa e garantia de direitos, na conquista 

de seu espaço e no respeito ao seu protagonismo.
BEM VINDOS NOVOS ASSOCIADOS EM 2022:

NOSSOS ASSOCIADOS 2022
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Tudo começou em 1970 por Decreto Municipal em que 
foi criada a Guarda Mirim Municipal, mas suas a�vida-
des somente se iniciaram em 1972. No começo, os meni-
nos ingressavam com 12 anos e se desligavam aos 16. 
Auxiliavam no trânsito, nos eventos, nos departamen-
tos públicos municipais, além de orientar e guiar os 
turistas pela cidade, até que despertou o interesse 
pelas empresas e escritórios de profissionais pelo con-
vênio na contratação de guardinhas.
Aí, então, a Guarda Mirim Municipal, passou para a 
categoria de en�dade, surgindo em 01/01/1975 a 
Corporação de Guias Mirins de Socorro - GUARDA 
MIRIM, já com os seus par�cipantes atuando em 
todos os segmentos de nossa cidade. Em 1972 a “Tur-
ma  Bandeirante” contava apenas com 10 Guardinhas. 
Já em 1975, o esquadrão de futuros vencedores já era 
mais que o dobro.
Em 1993 foi a vez das meninas terem as suas oportuni-
dades e o esquadrão feminino contava já com mais de 
20  adolescentes.
E m  2 7 / 0 1 / 2 0 0 5 ,  p a ra  c u m p r i m e nto  d a  L e i 
10.097/2000, nasceu o Projeto Rumo Certo e o Progra-
ma Jovem Cidadão quando, então, a faixa etária passou 
a ser de 15 a 18 anos, sendo nessa data entregues 110 
carteiras de trabalho devidamente formalizadas aos 
adolescentes par�cipantes do programa.

50 ANOS DA GUARDA MIRIM DE SOCORRO
FORAM 50 ANOS DE MUITA LUTA, MAS DE GRANDES VITÓRIAS! MAIS DE 4.500 ADOLESCENTES 

FORMADOS E TRANSFORMADOS. POR ESSE MOTIVO, NÃO PODEMOS PARAR, 

POIS INVESTIR NO JOVEM APRENDIZ É INVESTIR NO FUTURO. 

Projeto Nova sede 2022

Turma de 1972                                         

Hoje, ao completarmos 50 ANOS de a�vidades, man-
temos um efe�vo de 180 adolescentes par�cipantes 
da aprendizagem teórica, da prá�ca e do Serviço de 
Convivência.
Nos 50 anos da criação da Guardinha em 2020, lançamos 
a pedra fundamental para a construção da nossa sede 
própria, em terreno de 3.500 m2 doado pela Prefeitura 
Municipal e pelo CEPAK -Centro de Estudos Psíquicos 
Allan Kardec.
Nos 50 anos de a�vidades celebrados em 2022, já esta-
mos com o Módulo Administra�vo em fase final de 
acabamento, devendo ainda esse ano, darmos início as 
obras do Módulo Educacional.


