Conheça os fatos e as realizações que
marcaram a história da Fundação FEAC
nos últimos quatro anos.
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“Face aos inúmeros
desafios sociais que
Campinas enfrenta,
podemos dizer que a
cidade possui um alto
índice de capital social,
traduzido pelo grande
universo de
organizações da
sociedade civil que
laboram, dia-a-dia, em
prol de inúmeras
formas de inclusão
social no nosso mundo
contemporâneo de
tanta exclusão. Há
mais de quatro
décadas, a FEAC vem
fomentando a criação
de muitas dessas
entidades, bem como o
desenvolvimento e
sedimentação de
muitas outras, as quais
são nosso foco,
contemplado em nossa
missão.
Ao encerrar esse
período na presidência
da Diretoria Executiva
da Fundação, acredito
ter colaborado na
edificação dessa
história de sucesso e
êxito, que é escrita
cotidianamente por
muitas mãos”

I - Apresentação
Quatro anos podem valer por décadas, mas não é o tempo e sim os resultados que
podem atestar a eficiência no gerenciamento de uma organização como a Fundação
FEAC, que registra em sua trajetória números de tal expressão e magnitude, que
exigem permanente transparência das ações e criticidade até mesmo nas
conquistas, que devem constantemente ser aperfeiçoadas e expandidas para
garantir a sustentação e continuidade dos trabalhos da Fundação.
Nos últimos dois biênios, a ordem foi avançar e aprimorar o desempenho em todas
as frentes, buscando-se um padrão de excelência no atendimento, na relação com
as entidades beneficentes de assistência social filiadas, na expansão da gestão do
patrimônio, com qualidade gerencial, administrativa e técnica, para cumprir a sua
missão sustentada no pilar “do desenvolvimento e promoção social com prioridade
à criança e ao adolescente”.
Os desafios para crescer, garantindo-se a sustentabilidade no presente, e a
qualificação para o futuro foram superados graças à capacidade de respostas da
Fundação para ampliar o desenvolvimento contínuo e alcançar as metas do legado
deixado pelos patronos da FEAC: Odila e Lafayette Álvaro.
Aos 43 anos, a Fundação FEAC apóia mais de 100 entidades e departamentos, que
através da implementação de projetos e programas prestam atendimento
permanente e direto a 60 mil pessoas de baixa renda, e apresenta uma imagem
consolidada pela marca da eficiência. Essa imagem foi reforçada ainda mais pelos
resultados alcançados nos últimos quatro anos, sob a presidência de Edmir
Bertolaccini na Diretoria Executiva com amplo apoio dos vice-presidentes Flávio
Eduardo Lopes, Leôncio Menezes, Luís Norberto Pascoal, Martinho José Veiga de
Luna Alencar e Peter Graber e, ainda, pleno respaldo institucional dos membros do
Conselho Curador, em especial do Dr. Darcy Paz de Pádua, um dos fundadores da
Fundação FEAC e presidente deste órgão no mesmo período. Ressalta-se também
agradecimento singular a todos os membros da equipe técnica-operacional que,
competentemente, executaram as ações FEAC que beneficiam a comunidade do
município de Campinas.
Esse documento busca sintetizar as principais ações implementadas no período de
2003 a 2006, sendo instrumento fundamental para nortear os próximos passos da
Fundação FEAC, focados no compromisso de educação de qualidade para todos –
imperativo para a transformação social e para a construção do desenvolvimento
sustentável.

Edmir Bertolaccini,
presidente na Gestão
2003/2006
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II - Educação -

premissa para a inclusão plena

“Há o interesse
coletivo de participar
da construção integral
do Programa
Educação em Tempo
Integral. Os
financiadores
acreditam na
valorização dos ativos
da comunidade, que
são as escolas, mas
também as famílias,
organizações sociais e
os próprios
educadores e
educandos como
grandes
protagonistas”

Ratificando sua vocação histórica de atuar na área da educação, a FEAC primou,
nesta gestão, por ações que tivessem como resultado a promoção humana e a
inclusão social plena. Não em vão que os programas voltados à educação foram
marcados pela adoção de modelos inovadores e ousados.
Exemplo disso foi a implantação do Programa Educação em Tempo Integral,
iniciativa do Fundo Juntos pela Educação, com apoio da Fundação FEAC. O Fundo é
constituído pelo Instituto ARCOR Brasil, Instituto C&A e VITAE – Apoio à Cultura,
Educação e Promoção Social. As ações do Programa estão sendo realizadas desde
março de 2006 em duas cidades com realidades distintas: Campinas e João Pessoa,
capital da Paraíba.
O Programa tem como propósito oferecer educação integral, em vários espaços de
aprendizagem e envolvendo uma rede local de múltiplos parceiros, como
plataforma de viabilização de um sustentável desenvolvimento social no Brasil.
O Programa Educação em Tempo Integral tem seus antecedentes no Programa de
Apoio a Projetos de Educação Complementar para Crianças e Adolescentes,
iniciado em 1996 por VITAE, que até 2003 beneficiou 24.800 crianças e
adolescentes, associados a 94 projetos de organizações sociais.
Nesta mesma direção de promover projetos e programas no campo educacional,
mas agora voltando-se aos educadores, o Programa Qualidade na Escola, fruto da
parceria Fundação FEAC e Instituto Qualidade na Escola (IQE), beneficiou 14 mil
alunos entre os anos 2000 e 2004, quando foi encerrado o ciclo de quatro anos. O
objetivo do Programa foi capacitar professores de Português e Matemática da 1ª a
4ª séries para que os estudantes pudessem deter 75% dos conteúdos de ambas as
disciplinas. Além disso, a Fundação FEAC manteve outros programas e projetos na
área educacional como:
- Programa Ame A Vida Sem Drogas - tem como objetivo capacitar professores e
educadores e preparar escolas públicas e entidades beneficentes para que lidem
com o desafio das drogas.
- Projeto Arte, Educação e Cidadania - Ação Bosch Social, beneficiando 80 crianças
e adolescentes da faixa etária de 6 a 14 anos, no Jardim Santa Rosa, com oficinas
de dança, capoeira e percussão.

Paulo Castro, diretor
do Instituto C&A,
integrante do Fundo
Juntos pela Educação
Relatório FEAC

04

- Projeto Curumim - Parceria com o SESC, atendendo 837
crianças e adolescentes de 20 entidades filiadas, com
atividades culturais, esportivas e de lazer.
- Projeto Forças no Esporte - Parceria com o 28º BIB,
beneficiando três entidades e mais de 100 crianças e
adolescentes das entidades sociais filiadas, através da
proposta esportiva e física, como ferramenta indutora da
cidadania.
- Aprendendo com o Esporte e o Lúdico - Parceria com
SESI, contemplou 10 entidades e beneficiou 692 usuários.
- Programa Educação Infantil - Parceria com o PROEPRE,
que garantiu atendimento a 45 entidades do segmento
educação infantil e capacitou 71 educadores.
Ainda no âmbito da educação, a capacitação das equipes
técnico-operacionais das entidades filiadas também foi
foco importante, destacando-se os projetos:
- Prevenção de acidentes - preparação para prevenir
acidentes no universo da rede de entidades beneficentes
de assistência social filiadas, fundamentalmente daquelas
que trabalham com iniciação profissional e
profissionalização.
- Ativa - capacitação para aprimoramento de atividades
Relatório FEAC

físicas e de recreação nas organizações, atendendo 15
entidades filiadas.
- Mapeando a Psicologia – oferecimento de um novo
serviço às filiadas em função da contratação de profissional
dessa área.
- Mapeamento de risco – preparação para um diagnóstico
completo de eventuais situações de risco na estrutura
física das entidades, também incluindo questões de
acessibilidade a portadores de deficiência e outros pontos.
- Encontros de Pedagogos da “Educação Infantil” Parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, através
das secretarias de Educação e Cidadania, Trabalho,
Assistência e Inclusão Social, com a participação de 42
entidades (filiadas e não-filiadas).
- Encontros de profissionais de abrigos: construindo novos
olhares - Parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas,
através das secretarias de Educação e Cidadania, Trabalho,
Assistência e Inclusão Social, com 10 entidades participantes
(filiadas e não-filiadas) e 45 profissionais capacitados.
A FEAC também desenvolveu, em parceria com a FACAMP,
uma oficina para produção de jornal, contemplando seis
entidades filiadas.
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“No momento em que
completou 40 anos de
atividades, a Fundação
FEAC renovou seu
compromisso com a
Educação para todos e
de qualidade. O
Terceiro Setor está
ganhando mais
respeito e voluntários,
mas ainda não
percebeu a sua
importância como
agente estimulador do
potencial que reside
em cada cidadão. No
quesito Educação,
ainda falta muito a ser
feito pelo Terceiro
Setor”
Luís Norberto Pascoal,
vice-presidente de
Relações Externas
da FEAC

III - 40 Anos FEAC -

compromisso com a Educação
Coube à atual gestão o desafio de preparar e organizar os 40 anos da organização,
em 2004. O compromisso com a Educação permeou o calendário oficial de
atividades comemorativas. O tema foi debatido num ciclo de conferências,
envolvendo entidades filiadas e especialistas da área.
E o ano entrou para a história da entidade com uma série de iniciativas que marcou
toda a cidade. Entre as ações de maior expressão, destacamos:
- Concurso para a logomarca, alusiva à
festividade
- Concurso de Monografia
- Mostra Fotográfica 40 anos FEAC –
Quatro décadas de Ação Social, com
31 imagens do fotógrafo Gustavo
Magnusson
- Lançamento do portal FEAC na
Internet e apresentação de número
especial da Revista FEAC
- Festival de Talentos que envolveu entidades sociais da rede FEAC
com apresentações de arte-educação
- Reinauguração da Praça Odila e Lafayette Álvaro – localizada no
primeiro piso do parceiro Iguatemi Campinas
- Lançamento da edição revisada e
ampliado do livro “Vocação
Solidária” do jornalista José Pedro
Martins
- Campanha Institucional dos 40 anos –
“Você pode não conhecer a
FEAC, mas alguém que você ama
conhece bem” – veiculada na grande
mídia, fruto de parceria com a Facamp.

Relatório FEAC
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“O programa cartões
de Natal FEAC está
totalmente alinhado
com nossa política de
doações para Projetos
Sociais pois o
resultado do
investimento pode ser
facilmente
comprovado”
Evani Carnier,
responsável por Saúde,
Segurança, Meio
Ambiente e
Responsabilidade
Social da Dow Corning
do Brasil Ltda. –
parceira da Fundação
no Programa Cartões de
Natal FEAC

“Parcerias assim são
fundamentais para a
melhoria da qualidade
de vida, através da
solidariedade”
Ricardo Flora, gerentegeral do Shopping
Iguatemi Campinas –
parceiro da Fundação
no Programa Cartões de
Natal FEAC

IV - Cartões de Natal -

a solidariedade transformada em recursos
O Programa Cartão de Natal
FEAC completou em 2003 duas
décadas, consolidando-se como
importante instrumento de
captação de recursos para as
entidades sociais. Como forma
de marcar os 20 anos do
Programa, o desafio era bater o
recorde de vendas, com a meta
de atingir a marca de 1 milhão
de cartões vendidos. A
campanha evidenciou
conquistas de atletas que quebraram recordes e alcançaram objetivos bastante
difíceis. As “estrelas” foram o paraquedista Ricardo Pettená, a ex-jogadora de
basquete Magic Paula, o atleta Rodrigo Raineri – responsável pelo feito de escalar o
Aconcágua com o parceiro Vítor Negreti, a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa, o bicampeão de jiu-jitsu Orlando Zanetti e a nadadora Fabiana Sugimori.
Novidades marcaram 2006
Além de 12 modelos inéditos, assinados pela artista plástica argentina Stela Maris
Tessitore, a campanha de 2006 do Programa Cartões de Natal FEAC apresentou
uma série especial, com os cartões considerados campeões de venda em anos
anteriores.
Vale ressaltar que em quatro edições de campanha do Programa Cartões de Natal
FEAC foram arrecadados recursos na ordem de R$1,7 milhão em benefício de
centenas de entidades de assistência social filiadas à FEAC e outras não-filiadas.
Nos últimos anos, o Programa Cartões de Natal vem se tornando uma das mais
sólidas formas de prática da responsabilidade social corporativa em
Campinas e região.
Uma linguagem emotiva, mais moderna e direta deu o tom da campanha concebida
pela M51. Foram três mensagens veiculadas: uma relacionada ao universo infantojuvenil (“Criança sem futuro não tem graça”); outra, ao universo da Terceira Idade
(“Idoso sem amparo não tem graça”); e uma geral (“Porque viver sem esperança
não tem graça”).

“Ser parceira da FEAC para nós é uma honra e uma
responsabilidade. Ser filiada à FEAC é como ter um selo
de qualidade e credibilidade. Em uma campanha como a
dos Cartões de Natal esse vínculo representa muito”
Emília Almeida Amador Alonso, presidente do Centro
Educacional Integrado (CEI)
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“O talento é
importante, o tempo
disponível também.
Mas é fundamental a
vocação de servir ao
próximo”

V - Voluntariado -

a força do capital social

Darcy Paz de Pádua,
presidente do
Conselho Curador
da FEAC

Presente na trajetória da história da FEAC, o voluntariado também ganhou papel de
destaque na atual gestão. Estabelecer novas estratégias para incentivar o
voluntariado como uma das mais eficientes ferramentas para mobilização do
capital social e fortalecimento do trabalho das entidades foi uma preocupação
constante.
Vale lembrar que a FEAC nasceu da ação voluntária, quando ainda não existiam
recursos financeiros.
Nos últimos quatro anos, a Fundação realizou e desenvolveu vários projetos, nas
áreas de capacitação e mobilização do voluntariado. Motivação e capacitação
foram as premissas para a ampliação desse segmento. Entre as ações, ressaltamos:
- Promoção de palestras sobre o voluntariado
Abordagem de temas como ação voluntária, o que é ser voluntário e quais são os
direitos e deveres atribuídos a esse papel, entre outras questões.
- Realização da 5ª Gincana Social
Evento que contou com a participação de mais de 300 alunos e 50 voluntários.
- Mutirão social
Parceira com a empresa Tetra Pak, envolvendo 60 funcionários, com benefícios
voltados a uma entidade.
Outras atividades voltadas para o segmento foram a capacitação e o
encaminhamento dos voluntários, oficinas sobre voluntariado, além de incentivo à
adesão de jovens voluntários através do Programa Voluntário Jovem.
Um dos pontos altos, envolvendo este segmento, foram as atividades em
comemoração ao Dia Internacional do Voluntário, lembrado anualmente a 5 de
dezembro, com uma campanha de doação de sangue. Uma parceria com o
Hemocentro da Unicamp, que contou com a participação de funcionários, familiares
e colaboradores da rede de entidades filiadas.

Relatório FEAC
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“O que desejamos é a
autonomia, e com as
novas tecnologias
disponíveis isso fica
mais fácil”
Adilson Pires Lopes,
usuário há 24 anos
do Centro Cultural
Louis Braille

VI - Mobilização pela
inclusão social
A inclusão social foi pauta obrigatória na lista de prioridades da Fundação FEAC. O
trabalho de maior expressão neste âmbito foi o Projeto Vida Independente para
Viver o Amanhã – VIVA, apoiado pela Fundação FEAC, e que surgiu com objetivo de
tornar-se um fórum permanente de reflexão, discussão e encaminhamento de
questões sociais, educacionais e políticas, relacionadas à inclusão da pessoa
portadora de deficiência na rede de atendimento do município de Campinas.
O VIVA ganhou destaque na atual gestão, sobretudo, no ano de 2006, com o
lançamento da Campanha da Fraternidade, que abordou a temática das Pessoas
com Deficiência, com o lema “Levanta-te, vem para o meio” (Mc 3,3).
A FEAC, por meio do Projeto VIVA, participou diretamente da programação dessa
Campanha, em conjunto com a Arquidiocese de Campinas. Foi um momento
especial para evidenciar as principais questões sobre o tema.

“Encaramos o usuário
do ponto de vista de
suas potencialidades, e
não das dificuldades”
Carlos Ernesto Levin,
presidente do Centro
Cultural Louis Braille

Relatório FEAC
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“Estou aprendendo
uma profissão.
Apareceu a
oportunidade e
abracei com
toda força”

VII - Profissionalização -

cidadania e formação para o mercado

Romário Ferreira,
participante do Curso
de Tecnologia em
Funilaria e Pintura
Automotiva, na Cidade
dos Meninos

Promover, por meio de ações permanentes de profissionalização, novas
perspectivas de vida para os adolescentes e jovens foi um desafio cotidiano
enfrentado pela Fundação FEAC, na atual gestão.
Os resultados comprovam que o caminho da profissionalização foi levado a sério,
buscando-se não só a capacitação para atender às demandas de mercado, mas
também para garantir a formação para a cidadania.
Com esse propósito, a FEAC comemorou a formação da primeira turma do Projeto
Trabalho, Educação e Cidadania (TEC). Foram 19 formandos, com idade de 16 a 20
anos. O TEC é fruto da parceria Fundação FEAC e CIEE (Centro Integração Empresa
Escola) e tem como objetivo preparar jovens para o primeiro emprego, através do
desenvolvimento de competências básicas para o ingresso e permanência no
mercado de trabalho, e exercício da cidadania, além de estimulá-los a ter uma
atitude mais pró-ativa, autônoma e criativa.
Em consonância, o Programa de Formação Profissional para Adolescentes – uma

Relatório FEAC
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parceria Bosch e SENAI, preparou jovens para um futuro
ingresso numa carreira profissional. Foram beneficiados, de
2003 a 2006, 32 jovens que estiveram em formação
durante 1.600 horas.
Além disso, outros cursos de iniciação profissional e
profissionalização oferecidos com apoio da Fundação FEAC
foram destaque enquanto ações em benefício do público
jovem. Entre eles:
- Profissionalização Dom Bosco
A Fundação FEAC destinou recursos financeiros na ordem
de R$ 78,6 mil, a 22 entidades filiadas, para o transporte e

alimentação de adolescentes matriculados.
- Profissionalização Educandário Eurípides e COMEC
Parte das despesas do Educandário Eurípides, com
transporte e alimentação para os alunos matriculados, foi
financiada pela Fundação. Os recursos repassados foram
de R$ 65 mil; já para o COMEC, o repasse foi de R$ 9,6 mil.
Iniciativa que também merece registro foi a desenvolvida
em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas e a
Microsoft, o Projeto Jovem.Com, que garantiu que jovens
universitários participassem de estágio com
acompanhamento de profissionais da Fundação.

“A intenção é oferecer conhecimentos e desenvolver habilidades, competências e
atitudes para adolescentes, mas sem esquecer da cidadania integral, em sintonia
com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”
Oswaldo Baglioni, coordenador de profissionalização do Departamento Social,
Educacional e Voluntariado

Relatório FEAC

11

“Aprendi a fazer
bordado, ponto de
cruz e crochê, mas
principalmente
aprendi meus
direitos de cidadã”
Rita Pereira da Silva,
participante do
Mulher, Arte e
Cidadania

VIII - Geração de renda -

a arte construindo novos projetos de vida
Tecendo artes, construindo
cidadania, gerando renda, o
Programa Mulher, Arte e
Cidadania, que foi a primeira
ação social desenvolvida pela
FEAC, completa em 2007,
quatro décadas. Uma
iniciativa que reúne, hoje,
cerca de 500 mulheres em 24
grupos de trabalho. Cada
grupo possui uma liderança
que coordena atividades e
artesanato, promove debates
sobre conceitos de cidadania
e unidade familiar, ressalta a importância do papel feminino nas comunidades,
propicia geração de renda, entre outras ações.
Nessa gestão, o Projeto deu passos importantes para a consolidação de sua
proposta. As mulheres do Programa receberam carteiras de trabalho, símbolo que
representa o reconhecimento da atividade profissional. O documento foi expedido
pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo através da SUTACO
(Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades) para a regulamentação
da categoria.
Com essa iniciativa, a FEAC reforça a valorização profissional das artesãs, a
promoção, divulgação e comercialização do artesanato, criando oportunidades de
emprego e renda, ao mesmo tempo em que resgata formas tradicionais de
expressão do povo.
A Fundação FEAC proporcionou a criação do “Espaço Mulher, Arte e Cidadania”, no
Shopping Iguatemi Campinas, para exposição e comercialização das linhas de
produtos artesanais dos grupos, em dezembro de 2006.

Relatório FEAC
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IX - Padrão de Qualidade FEAC -

em busca da excelência

Visando a construção de um padrão referencial de qualidade e atendimento, a FEAC
lançou o seu Código de Ética, que tem, entre outros propósitos, indicar de forma
alinhada à missão estatutária, os valores e conceitos imprimidos e desenvolvidos
ao longo de mais de quatro décadas de ação social.
O Código de Ética é utilizado como instrumento balizador das relações
institucionais estabelecidas com parceiros externos, poder público, comunidade,
entidades filiadas, público interno (equipe de colaboradores remunerados e
voluntários, membros da Diretoria Executiva e Conselho Curador), entre outros.
Também com a finalidade de estabelecer um padrão de atendimento, a FEAC definiu
um conjunto de normas e procedimentos que permite documentar e padronizar
todas as atividades gerenciais, operacionais, técnicas e de suporte, realizadas pela
rede de entidades beneficentes filiadas.

“A Associação
Beneficente da Boa
Amizade (ABBA) se
sente orgulhosa por
participar das ações
FEAC, a quem
podemos chamar de
família de tecnologia
de ponta no
gerenciamento do
conhecimento
humano”
Graça Coutinho,
pedagoga da ABBA
Relatório FEAC

13

“Antes do Programa
Nutrir, desenvolvíamos
ação alimentar
desordenada. Com o
Programa e incentivo
da equipe
multidisciplinar da
FEAC, notamos que
promover a
transformação da
profissional de cozinha
em educadora social
nos traria inúmeros
benefícios”
Márcia Rabello Ramos,
coordenadora
pedagógica do CECOIA
(Centro Comunitário
Irmão André)

X - Serviços e parcerias que
beneficiam as filiadas
O segredo da relação entre a FEAC e as filiadas está na proximidade e no
acompanhamento do desempenho das atividades. E para garantir que a excelência
fosse a marca do atendimento e serviços prestados, a Fundação não mediu
esforços para subsidiar o trabalho das entidades.
Buscando aglutinar os esforços empreendidos pelas diferentes organizações
sociais na cidade, a FEAC oferece assistência técnica, científica e financeira para o
bom desempenho e desenvolvimento dos projetos sociais.
Só nos últimos quatro anos, a Fundação investiu aproximadamente R$12 milhões
em serviços, assessorias e programas sociais, em benefício da rede FEAC de
filiadas. No mesmo período, os repasses diretos de recursos financeiros para as
mais de 100 entidades filiadas totalizaram R$ 20 milhões, através dos convênios de
cooperação e promoção de eventos beneficentes.
Exemplo da amplitude dos serviços administrativos prestados pelos departamentos
da Fundação FEAC são os números que registram a disponibilidade em atender aos
clientes das entidades filiadas. No período de 2003 a 2006, o setor Jurídico prestou
4,8mil atendimentos, a área Financeira efetuou 23 mil movimentações, o
departamento Contábil elaborou, mensalmente a cada ano, os balancetes contábeis
de 81 instituições parceiras de modo a providenciar 480mil lançamentos. Outra área
que apresenta dados de impacto é o RH no que tange a administração de pessoal.
Anualmente o setor atende a 74 entidades filiadas ao providenciar folhas de
pagamento de 2.650 funcionários/mês e assumir rotinas trabalhistas inerentes ao
processo.
Além disso, para ampliar esse atendimento, na atual gestão, destacaram-se as
seguintes parcerias:
Parceria com a Faculdade de Campinas FACAMP, através do Escritório Modelo
para atendimento jurídico gratuito
Com essa parceria, o Departamento Jurídico da Fundação FEAC passou a
encaminhar os casos de assistência jurídica e criminal para atendimento gratuito
pelo Escritório Modelo da Faculdade.
Parceria com a Vara da Infância e da Juventude - Programa Abrigar
O Programa tem o propósito de apoiar a rede de abrigos que acolhem crianças e
adolescentes vítimas de variados tipos de violência.
Parceria com a SINGER - Costurando Sonhos e Cidadania
Possibilitou aos grupos de mulheres do Programa Mulher, Arte e Cidadania o
desenvolvimento de competências e habilidades na área de corte e costura.
A FEAC recebeu da Singer 43 máquinas de costura como doação, equipamentos
disponibilizados aos grupos através de contrato de comodato.
Parceria com a Nestlé - Projeto
Nutrição, Saúde e Equilíbrio
Iniciativa que capacitou 70
profissionais de cozinha, além de
educadores e coordenadores de
35 entidades sociais, através do
Programa Nutrir, que prevê o
aprendizado para a elaboração de
refeições balanceadas que
previnem a desnutrição.
Projeto Prevenindo Acidentes
Foram 11 entidades contempladas, mais de 500 beneficiados, entre aprendizes e
usuários. Esse projeto tem como objetivo contribuir para um olhar ampliado sobre
riscos de segurança em entidades que atuam no segmento Educação Infantil, bem
como para a formação de uma cultura prevencionista.

Relatório FEAC
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“A prática regular da
ginástica laboral
promete muitas
vantagens aos
participantes.
Merecem destaque a
diminuição do
sedentarismo,
relaxamento da
tensão, melhoria da
qualidade do sono e
redução de estresse e
ansiedade”
Luciano Truzzi,
profissional de
Educação Física do
Departamento Social,
Educacional e
Voluntariado

“Fazer o curso técnico
de contabilidade, com
apoio integral da
Fundação FEAC, me
deu a oportunidade
de aprimorar os
conhecimentos que
tinha acumulado ao
longo de minha
experiência prática.
Foi a chance de me
qualificar
profissionalmente”

XI - Valorização -

base da política de Recursos Humanos
Nesta gestão, a
valorização dos
colaboradores foi
priorizada. Capacitação,
treinamento,
desenvolvimento e
avaliação foram as bases
da política de pessoal
adotada. A Fundação
implantou técnicas
modernas como
avaliações 360º e 270º
para diagnosticar o
desempenho do seu
corpo de gestores e equipe operacional, visando a qualificação dos serviços
prestados pelos colaboradores à rede de entidades filiadas à FEAC. No total, foram
mais de 3 mil horas de treinamento.
Além disso, a implantação do Plano de Cargos e Salários resultou na adequação
salarial de 30% dos funcionários, com reajuste salarial que variou entre 10 e 27%.
Outros incentivos aos colaboradores:
- Bolsa de estudos para 40% dos colaboradores
- Implantação de ginástica laboral diária
- Fornecimento de vacinação contra gripe

João Roberto Fuini,
profissional de
contabilidade do
Departamento
Contábil
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“É fundamental que o
Terceiro Setor se
aprimore e busque
uma inserção
qualificada na
Sociedade do
Conhecimento. A
Fundação FEAC, que
sempre procurou estar
afinada com os
desafios e demandas
de cada conjuntura
histórica, está
procurando aprimorar
permanentemente
ferramentas de
tecnologia de
informação, em
benefício de sua rede
de filiadas”
Arnaldo Rezende,
superintendenteexecutivo da
Fundação FEAC

“O Sistema Tag View
possibilita que
tenhamos informações
imediatas sobre qual o
universo das pessoas
atendidas. Permite
relatórios
automáticos, e isso é
muito importante, por
exemplo, em termos
de transparência e
prestação de contas
para parceiros
empresarias e poder
público”

XII - Investimentos em
informatização tempos de modernização

Não foram poupados esforços para garantir suporte a toda estrutura de serviços e
atendimento. Um salto de qualidade e agilidade foi marcado com a criação e
centralização do processo de compras no Departamento de Apoio Logístico, através
de software específico; assim como a aquisição de um software de gestão
administrativa, integrando e atendendo as exigências de modernização e agilidade
do trabalho de todas áreas: pessoal, contábil, contas a pagar e receber,
suprimentos, gereciamento de contratos, projetos e programas, entre outros.
Paralelamente aos investimentos em software, a Fundação reestruturou a sua rede
de equipamentos de informática, com a aquisição de:
- 41 novas estações de trabalho
- 02 note-books
- Servidor DELL para hospedar Serviço WEB CORPORERM
- 10 monitores de Vídeo
- Servidor HP para hospedar ERP CORPORERM
- Melhoria da infra-estrutura de acesso à internet, com aquisição de banda larga,
migrando de 512 Kbps para 01 Mb.
Outro avanço tecnológico foi a aquisição/desenvolvimento da integração do
sistema FIS com o portal FEAC, permitindo que a entidade, por meio de senha
individual, tenha acesso a extratos e saldos de suas contas no FIS.
No que diz respeito ainda às entidades, 57 delas foram beneficiadas com o auxílio e
custeio de transformação dos acessos à internet, passando de linha discada para
banda larga.
A Fundação também disponibilizou para 22 entidades o Sistema de Gerenciamento
Tag View, ferramenta que possibilita o cadastramento e acompanhamento de
usuários de entidades sociais. Foram cadastradas 3.828 famílias ligadas às
entidades beneficiadas. São 86 programas e 149 projetos cadastrados.

Tânia de Medeiros,
coordenadora da
Associação Direito
de Ser
Relatório FEAC
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XIII - Publicações construindo referências

Várias publicações foram lançadas durante os últimos quatro anos, permitindo a
construção de um rico acervo bibliográfico e referencial sobre diversas temáticas
envolvendo a ação social.
O principal destaque ficou com a Coleção FEAC – Série Tecnologia Social, que foi
lançada com o objetivo de disseminar e compartilhar a experiência da Fundação e
sua rede de filiadas ao longo de 40 anos de história na ação social de Campinas.
Cinco volumes foram editados nesta gestão, relatando iniciativas bem sucedidas
que podem ser multiplicadas nas mais diversas comunidades. Os
volumes que compõem a Coleção FEAC são
fruto da parceria Fundação FEAC e Educar
DPaschoal.
Volume I – “ISA – Parcerias e criatividade no
combate à fome”
O primeiro livro da coleção destacou o trabalho
do ISA – Instituto de Solidariedade para
Programas em Alimentação, como exemplo de
ação bem sucedida no combate à fome.

“O propósito da
Coleção FEAC é, ao
mensurarmos
resultados de projetos
e programas, fazer com
que os índices
positivos se tornem
públicos e disponíveis
para que todas as
comunidades possam
acessá-los e multiplicálos enquanto
experiências que
dão certo”
Arnaldo Rezende,
superintendenteexecutivo da
Fundação FEAC

Volume II – “Grupos de Mulheres – Uma história
de arte e cidadania”
O tema do volume II da coleção é o Programa
Mulher, Arte e Cidadania, que desde 1967, é
desenvolvido pela organização e significa a
primeira ação social FEAC. Operacionalizado
até os dias de hoje, o Mulher, Arte e Cidadania
reúne cerca de 500 mulheres em 24 grupos de
trabalho.

Volume III – “Voluntariado para uma
cidadania ativa”
Lançada no Dia Internacional do Voluntário, a
publicação destaca a cultura do voluntariado
no cenário da Fundação FEAC e rede de
entidades sociais filiadas.
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Volume IV – “Projeto VIVA – Ação em rede pela
inclusão das pessoas com deficiência”
Esse volume retrata o Projeto VIVA, criado em
2000, concebido a partir de discussões com o
propósito de apontar alternativas e mudanças
de paradigmas a serem implementados por
agentes sociais comprometidos com a inclusão
do deficiente na escola e no mundo do
trabalho. Voltado para a inclusão plena dos
portadores de deficiência, o VIVA tem
promovido amplo diálogo entre vários atores.

Volume V- “Ame a Vida Sem Drogas”
A publicação relata a trajetória do Programa
Ame a Vida sem Drogas, que visa fortalecer, por
meio de atividades artísticas e culturais e de
oficinas de capacitação de professores, a
auto-estima e o protagonismo juvenil, como
sólida plataforma de prevenção a situações
de riscos como as drogas.

“No momento em que
completou trajetória
de quatro décadas, a
Fundação FEAC lançou
a Série Tecnologia
Social para
compartilhar e
multiplicar sua
experiência e da rede
de filiadas”

Livro “FEAC – Biografia de um pacto social”
O livro retrata a história da Fundação FEAC,
legado de solidariedade e amor ao próximo.
Traz a trajetória de mais de quatro décadas da
Fundação e enfatiza o que significou a FEAC
para a ação social em Campinas e no Brasil.
A publicação “FEAC – Biografia de um pacto
social” contou com patrocínios da CPFL
Energia, Fundação Educar DPaschoal,
Construtora Estrutural e Bosch.

Edmir Bertolaccini,
presidente da
Diretoria Executiva
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"O Prêmio Destaques
do Ano do IBEF
apontou a FEAC
enquanto merecedora
da conquista em
função da liderança e
da referência que a
Fundação é no campo
da responsabilidade
social"
Saulo Duarte presidente do
Conselho Consultivo
do IBEF/Seção
Campinas

XIV - Excelência no desempenho
garante premiações
O notório reconhecimento da atuação da Fundação FEAC também pode ser
traduzido pelas inúmeras premiações que marcaram sua história. Só nos últimos
quatro anos, a Fundação foi agraciada por duas vezes com o prêmio Bem Eficiente,
em 2003 e 2006, sendo que, na última edição, foi selecionada entre 429 entidades
concorrentes, estando entre as 50 melhores no ranking nacional das entidades
beneficentes melhor administradas.
A Fundação também venceu o Projeto Cidadão RAC-CPFL – 2003, pelas quatro
décadas de trabalho solidário e ainda pela sua trajetória de sucesso, que é modelo
único de ação social no País.
Também foi vencedora, em 2004, na categoria “Destaque Responsabilidade
Social”, dos Prêmios “Equilibrista” e “Destaques do Ano”, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF-Campinas.

XV - Ação Social na
Bolsa de Valores
Outra iniciativa inovadora que marcou a gestão foi a participação da Fundação
FEAC na lista da Bovespa Social, por meio do Programa Ame a Vida Sem Drogas. A
experiência foi selecionada para integrar a lista de projetos educacionais da Bolsa
de Valores Sociais. As “ações sociais” do programa passaram a ser negociadas
em Bolsa com o apoio de 120 Corretoras em todo o Brasil.
A Bolsa de Valores Sociais é um programa pioneiro lançado pela BOVESPA para
levantar fundos para projetos de organizações sociais brasileiras, ao unir
investidores sociais dispostos a doar fundos aos projetos e comprometidos com a
promoção de melhoria na perspectiva social.
Relatório FEAC
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“As demandas sociais
estão aumentando
muito em Campinas e,
diante da necessidade
de geração de recursos,
é fundamental o
desenvolvimento
urbano da Fazenda
Brandina, de forma
planejada, equilibrada,
em total respeito ao
meio ambiente e à
legislação”

XVI - Gestão patrimonial tempos de expansão

Leôncio Menezes,
vice-presidente da Área
Patrimonial da FEAC

Nos últimos quatro anos, a gestão patrimonial também foi priorizada visando a
sustentabilidade das ações sociais da Fundação. Vale salientar que para garantir os
recursos e financiar as suas atividades e projetos, em benefício da rede de filiadas,
a FEAC conta com fontes próprias de receita, geradas, em sua imensa maioria,
pelos empreendimentos imobiliários desenvolvidos na Fazenda Brandina.
Nunca é redudante lembrar que o "caixa" da Fundação é "fruto" dos recursos
advindos desses empreendimentos.
É por isso que, em uma avaliação sobre as conquistas na área patrimonial,
podemos afirmar, de forma inequívoca, que foi um período de grande impulsão nos
empreendimentos imobiliários da Fundação, destacando-se a modernização e
ampliação da área do Shopping Iguatemi Campinas, os avanços no contrato para o
desenvolvimento do entorno da área em um milhão de metros quadrados;
iniciativas estas que significam ampliação das fontes de recursos da Fundação,
além da valorização do patrimônio.
O empreendimento global prevê a instalação de condomínios residenciais,
atividades comerciais e de serviços, em um prazo de 20 a 25 anos. A expectativa da
FEAC é a de geração de renda e milhares de empregos nas etapas de instalação e
funcionamento dos empreendimentos, gerando recursos para a instituição e sua
rede de entidades sociais filiadas, além dos benefícios para o município em termos
dos impostos gerados.
Outro ponto relevante foi a regularização da documentação dos
imóveis transmitidos pela Sociedade Civil Residencial Paineiras à Fundação
FEAC (Escritura de Dação em Pagamento e Liberação de Hipoteca e Registro
dos Imóveis). Um problema que se arrastava há 10 anos, com a falência
da Construtora Encol, envolvendo uma área de mais de
24 mil m² da FEAC.
Com a regularização, resolveu-se uma questão financeira e patrimonial, com
impacto favorável para a malha urbana e, sem dúvida, significou solução de uma
problemática que impactou inúmeros compradores dos imóveis.
Ainda no aspecto da valorização patrimonial, a FEAC investiu nas últimas
duas gestões mais de R$ 1,8 milhão, recursos destinados ao abastecimento de
Relatório FEAC
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água e redes de coleta de esgoto para a Gleba Sede da
Fazenda Brandina e para atendimento do The Plaza Towers
(Concima); construção de reservatório de água para a Gleba
Sede; além da construção de linha de alimentação de água
potável e rede de esgoto para as torres do Condomínio
Paineiras.
Para garantir a expansão urbanística da área da Fazenda
Brandina, principal patrimônio da Fundação, a FEAC investiu
em estudos e na elaboração de um Plano de
Desenvolvimento - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, considerando os
impactos do empreendimento e as diretrizes urbanísticas e
viárias das Glebas Sede e Invernada.
De acordo com o Plano, pelo menos 27% da área serão
reservados à recuperação e proteção de áreas verdes e
Áreas de Preservação Permanente (APPs). Além disso,
haverá a compensação por eventual supressão de
vegetação, e as áreas potencialmente beneficiadas são a
Mata de Santa Genebra (maior área de vegetação nativa de
Campinas), Parque Ecológico Mons.Emilio José Salim e
trechos da Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas,
que são unidades de conservação situadas na área de
influência do empreendimento.
Em síntese, o Plano garantirá a valorização patrimonial,
aumento da capacidade financeira da Fundação e,
conseqüente, ampliação do trabalho social desenvolvido
pela FEAC.
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Outros investimentos:
As ações de valorização patrimonial ainda contemplaram a
reforma do casarão – sede da Fazenda Brandina, com
investimentos na ordem de R$ 85 mil; pavimentação da rua
Maestro Luiz de Túlio, acesso à torre D do Condomínio
Paineiras, com custos de R$ 300 mil; e construção de
calçada para pedestres na Av. Dr. Nelson Noronha Gustavo
Filho, com investimentos de R$ 25 mil.

Além disso, a FEAC iniciou o reflorestamento da mata ciliar
na Fazenda Brandina Gleba Sede e realizou o plantio de
floresta de eucalipto na Gleba Invernada, em parceira com a
International Paper.
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“A rede FEAC de entidades filiadas
compreende, na sua maioria, instituições
que têm como público-alvo crianças e
adolescentes. Trabalhar arduamente para
que a infância e a adolescência tornemse, efetivamente, fases primordiais para o
pleno desenvolvimento humano faz parte
da agenda FEAC como compromisso
fundamental em consonância com nossa
missão: a promoção humana, a
assistência e o bem-estar social, com
prioridade à criança e ao adolescente.
Deixamos aqui nosso tributo à esperança
como prelúdio de um país cada vez mais
justo, humano, feliz e respeitoso com a
vida em todas as suas facetas”
Edmir Bertolaccini, presidente
na Gestão 2003/2006

