ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 29/05/2012
Hora: 14:00
Local: Viva Rio
Aos 29 dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 14:30, na sede da ONG
Viva Rio, situado na Avenida Pasteur, 74, Gloria – Rio de Janeiro, reuniu-se a plenária
do FEAP/RJ para a sua décima quinta reunião ordinária. A sessão foi aberta pelo Sr
Marcelo Freitas, representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE-RJ) com os informes gerais, lembrando que dia 12 de junho será o Dia internacional da erradicação do trabalho infantil. Como segundo assunto e, com o acordo de
todos os presentes, a ata do encontro anterior foi aprovada. Partiu-se então para a
definição do local para a próxima reunião do fórum acertada para o dia 31/07, às
14:00, no agente de integração CIEE, endereço: Avenida Presidente Vargas, 542, 18º
andar, Centro – Rio de Janeiro (esquina com a Rua Uruguaiana). A representante do
Instituto Personal Service fará uma apresentação de sua Entidade, bem como levará o
aprendiz para a apresentação do Momento Aprendiz que Faz no próximo encontro. Foi
decidido que o item 06 da pauta, eleição dos representantes da coodenação colegiada, seria retomado na próxima reunião. Ao final da apresentação, Marcelo Freitas e todos os presentes iniciaram as conversações sobre a nova portaria 723 da Secretaria
de Políticas Públicas de Emprego –SPPE que informa a elaboração do catalogo nacional de programas de aprendizagem profissional – CONAP disponível no portal do Ministério do Trabalho e Emprego , datada de 23 de abril de 2012. A nova portaria foi
muito comentada pelos presentes originando diversas perguntas sobre o assunto. A
fiscalização do Rio de Janeiro permanece no aguardo das orientações a fim de dirimir
as dúvidas surgidas com o novo documento. Foi solicitado pelos presentes a vinda de
um representante de Brasília para explicar o tema. O CIEE se colocou à disposição,
na representação da Sra. Luciane, para receber tal representante na semana de 11 a
15 de junho próximo. Iniciou-se a rodada de perguntas onde voltou-se para o tema da
nova portaria. A Sra. Lilian, do CIEE, pediu adiamento da portaria a partir de 120 dias
do cadastro do curso. A nova portaria traz mudanças e todos os presentes concordam
que é necessário mais tempo e mais informações para a adaptação de forma real e
com qualidade. A Sra. Sonia , representante da empresa Sul América pondera que a
situação é delicada quando há o aumento da carga horária teórica na instituição. Ainda
nas perguntas, Sra. Isabel, do Camp Mangueira expõe dúvida na aplicação do salário
ao aprendiz quando se tratar da faixa 2 e 3. A faixa 3 mais complexa englobaria a faixa
2. Foi colocada a situação de 30 aprendizes de uma empresa, sob coordenação do
Camp Mangueira, onde a empresa aumentou o salário de 9 aprendizes indevidamente
( erro interno), os 21 demais não tiveram esse aumento. A mesma pediu orientação à
fiscalização em como responder /orientar a empresa. O Senhor Ricardo, da DATAPREV, citou o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) como referencia ao benefício do auxilio refeição aos aprendizes. O fiscal Joaquim , ao término, coloca o seu

e-mail no quadro se colocando à disposição aos presentes. Senhor Marcelo Freitas
apresentou os representantes presentes das empresas; NEXTEL, SOUZA CRUZ, FAETEC/PUC, INSTITUTO NEXTEL, INSTITUTO JCA. O Camp Mangueira apresenta A
aprendiz da empresa Souza Cruz, a jovem Icla. A jovem inicia sua apresentação dizendo que nunca imaginou estar em uma empresa. Ela, que é professora, pedagoga
especializada em educação, diz que a oportunidade na empresa despertou seu desenvolvimento na comunicação verbal, escrita e também sua timidez. Que atuou em RH, e
hoje trabalha no setor de Merchandising, onde vê tudo com olhos curiosos no sentido
de aprender/estudar. A jovem, deficiente, diz que todos têm a capacidade de trabalhar,
estudar e ser útil para a sociedade. Aproveitou o momento e contou experiência recente onde foi convidada por uma empresa apenas para ter seu registro profissional, receber salário, porém sem a necessidade de ida/permanência na empresa. Ela não aceitou. Como encerramento, o Sr Alexandre faz uma bela apresentação da ONG VIVA
RIO, seus números, sua missão, sua realidade e seu trabalho. Finalizando, o Sr Marcelo Freitas (SRTE-RJ) encerrou a reunião convidando a todos para o lanche de confraternização.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:30 e eu, DIONE FIALHO
GONZALEZ, da EMBRATEL, lavrei a presente Ata.

