ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Dia: 28/01/2014
Hora: 14:00
Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego - Av. Presidente
Antonio Carlos, 251, 12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro.
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, na sede da
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAPRJ para a sua 25ª Reunião Ordinária. A sessão foi aberta, às 14 horas e 15 minutos, pelos Srs.
Eugenio Marques e Joaquim Travassos, representantes da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE-RJ), que convidaram o Sr. Ricardo Mello, representante da Dataprev,
para elaborar a ata. O Sr. Eugenio Marques leu a seguinte pauta para os trabalhos: 1 - Informes
Gerais; 2 - Planejamento e Organização do Fórum em 2014; 3 - Perguntas e respostas - Auditores
Fiscais do Trabalho; 4 - Resultados de 2013.
Em Informes Gerais, item 1 da pauta, o Sr. Eugenio Marques informou que não foi encaminhada
à Coordenação Colegiada a ata da reunião anterior, razão porque deixava de submetê-la à
plenária Em seguida, anunciou aos presentes que a SRTE ultrapassou em 12% a meta
estabelecida para 2013, o que fez com que, pela ação direta dos Auditores Fiscais do Trabalho,
existam hoje 12.102 novos aprendizes no Estado. Sublinhando que, de acordo com dados de
novembro de 2013, concentram-se na capital do Estado 82% dos novos postos, detalhou que,
para 2014, a meta traçada pelo Ministério do Trabalho e Emprego foi aumentada em 20% e será
intensificada a fiscalização na região de Itaperuna, na Baixada Fluminense e em Niterói. Os
representantes das instituições CIEE, Espro e Senac informaram à plenária que mantêm atuação
em Itaperuna e estão prontos a colaborar. O Sr. Eugenio Marques aduziu que a Procuradora do
Ministério Público do Trabalho na região de Itaperuna, Dra. Sueli Bessa, também se integrará à
ação fiscalizatória.
No item 2 da pauta, a plenária debateu a possibilidade de se proceder à eleição dos novos
membros da Coordenação Colegiada naquele momento, mas o Sr. Ricardo Mello lembrou que,
pelo regimento interno do FEAP, essa eleição deverá ocorrer em sessão extraordinária convocada
com essa finalidade. Foi deliberado, então, que a reunião extraordinária para eleição dos
membros da Coordenação Colegiada será convocada para o mesmo dia da próxima reunião
ordinária, marcada para 18 de fevereiro, em outro horário.
Ao comentar a realização do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Sr.
Joaquim Travassos sublinhou a importância de que, também no FEAP, se incentive a prática de
dar voz aos próprios jovens, para que exponham suas impressões sobre o programa de
aprendizagem e a experiência de iniciação profissional.
O Sr. Eugenio Marques anunciou que já está circulando internamente no MTE a nova edição do
Manual de Aprendizagem, com perguntas e respostas sobre questões relativas ao tema, e que
uma das ações do FEAP em 2014 deverá ser a edição de um folheto desdobrável com indicação
de entidades dedicadas ao ensino profissionalizante no Estado. Ainda sobre publicações, o Sr.
Ricardo Mello informou que, na opinião de editores que consultou, o melhor caminho para a
divulgação do livro “Jovem Aprendiz - seis passos para o futuro” será sua publicação na internet,
uma vez que uma edição tradicional, impressa, talvez não tenha canais de distribuição efetivos
para que os exemplares cheguem às mãos dos empresários interessados em montar um

programa de aprendizagem em suas empresas. Assim anunciou que, até março, o livro estará
disponível no sitio do FEAP, www.aprendizagem.org.
O item 3 da pauta foi substituído por relatos sobre a 2ª Conferência de Aprendizes do Rio de
Janeiro, realizada em novembro de 2013, que atraiu 296 participantes de diversas instituições de
ensino profissionalizante. As informações foram reportadas pela Sra. Paula Kalec e pelo Sr. Luan
Costa, representantes do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), e pelos aprendizes
Gabriel e Caio, eleitos pela plenária de aprendizes para apresentar as conclusões do evento.
De acordo com os relatos, a conferência contou com a participação do escritor e diretor teatral
Marcus Faustini e abordou temas como os direitos dos jovens, a mobilização nas redes sociais, a
saúde do jovem trabalhador, as juventudes e o mercado de trabalho e projetos de vida. As
principais proposições destacam a necessidade da assistência de um médico hebiatra para
acompanhamento dos jovens, a introdução do atendimento psicológico e psiquiátrico nas clínicas
da família, a organização de visitas de aprendizes a universidades e a introdução de programas
de orientação profissional nos currículos escolares. Foram realizadas oficinas de cabeleireiro,
colares artesanais, grafitismo e serigrafia.
A Sra. Joyce Alvim, representante do Espro, apresentou os aprendizes Leonardo, da empresa
Transpetro, e Vanessa, do grupo de cinemas Cinemark, que narraram suas experiências e
projetos de vida a partir dos cursos de aprendizagem e responderam a perguntas da plateia,
frisando a importância do oferecimento de cursos de ética e cidadania para os aprendizes.
O Sr. Joaquim Travassos, ao final, convidou os presentes a participar do Fórum Ação Inclusiva,
dirigido à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, cuja primeira sessão
ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2014, e comentou sua participação no programa “Cabeça pra
cima”, na rede Boas Novas de televisão, no dia 28 de janeiro.
Para a próxima reunião ordinária, ficou deliberado que caberá ao Senac apresentar o quadro
“Momento Aprendiz que faz” e, nas plenárias seguintes, será a vez do Instituto Personal Service e
do Instituto Brasileiro Pró Educação Trabalho e Desenvolvimento – ISBET.
A próxima plenária do FEAP foi marcada para o dia 18 de fevereiro, às 14 horas, no auditório da
ala norte da SRTE-RJ, à Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 12º andar. Nada mais havendo a
tratar, às 16 horas e 15 minutos foi encerrada a reunião plenária, da qual eu, Ricardo Mello, lavrei
a presente Ata.
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