ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 27/09/2011
Hora: 14:00
Local: Dataprev – Rua Cosme Velho, 6 – Rio de Janeiro.
Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, no auditório da DATAPREV, reuniu-se a plenária do FEAP/RJ para a sua décima primeira reunião. A sessão
foi aberta pelo Sr Joaquim Travassos, representante da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE-RJ) que se apresentou e informou estar substituindo o
Sr Marcelo Freitas que se encontra de férias. Em seguida, passou-se para o registro
dos novos integrantes do Fórum: Sra Janaína Lins da Silva, representante do CIEDS;
Sr Douglas F. da Costa e Sra Aline da C. Silva, representantes do Instituto Locus;
Sra Dione Gonzalez, representante da Embratel; Tatiana Oliveira, representante do
CIEE; Thaís D. e Yan Holanda , representantes do ISBET; Aline Dominguez e Rafael Ferreira, representantes da Contax; Sr João Fernandes, representante da SindusconRJ; Sr. Fábio Barreto de Abreu, representante da Recofia e sra Marcela Mello C.
Cesário a convite do GT PcD. Passando-se ao primeiro item da pauta, foram dados os
informes e comunicados: o Sr Anderson Esteves (Obra do Salvador), trouxe a notícia
da realização de um Forum sobre a Inserção da Juventude no Mercado de Trabalho
que acontecerá em Campos nos dias 26 e 27 de outubro envolvendo a participação de
representantes do Ministério Público, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
disponibilizando o site da entidade para as inscrições; a Sra Luciane da Cruz (CIEE),
comentou sobre a Conferência Estadual da Juventude em Brasília, com data provável
para 31/10/2011 e, acrescentou sobre a importância da participação e mobilização
dos jovens neste espaço de discussão (Conferência Estadual); Informou-se também,
sobre a reunião já realizada em 12/09 para discutir a revisão de carga horária (aulas
teóricas e práticas) na Aprendizagem cuja próxima reunião está marcada para o dia
06/10; a Sra Paula K., (CIEE), sugeriu a possibilidade de uma ação conjunta (em
rede) junto ao MTE visando uniformizar o procedimento da fiscalização para a empregabilidade dos jovens. O Sr Joaquim Travassos (SRTERJ) respondeu informando já
existir uma Instrução Normativa que regula a Aprendizagem cujas questões pontuais
variam entre as SRTEs, mas declarou que todos que tivessem algum problema em relação ao entendimento já estabelecido, fizessem o devido encaminhamento para Brasília (MTE / SIT). O sr Joaquim Travassos (SRTERJ), continuou falando sobre as denúncias de Cursos de Qualificação Profissional em Bonsucesso, local onde ele esteve,
e apurou o seguinte: os cursos são livres; a empresa foi notificada e avisada de que
estariam em observação ficando claro que a qualquer indício de propaganda referente
aos mesmos haveria o encaminhamento para o MPT. Além disso, ressaltou sobre a
importância de tais denúncias continuarem a ser levadas para o Forum. Ainda no proveito desta oportunidade, a Sra Luciane da Cruz (CIEE) relatou que uma mãe pagou
R$ 50,00 para a filha ser aprendiz mostrando que esta prática vem se tornando comum em diversas instituições. Seguindo a pauta, tratou-se da aprovação da ata da úl-

tima reunião de 31/07 e 27/08, não sem antes o Sr Joaquim Travassos (SRTERJ)
deixar claro que em órgãos públicos não pode haver aprendiz. Corrigindo a ata da décima reunião ordinária, onde se lê “levar aprendizes¨, substitua-se por “trazer aprendizes”; a data de 27/11 para 27/09. Aprovou-se então as Atas. Tratou-se a seguir sobre o local da próxima reunião com a disponibilidade do CIEE. Em princípio, a próxima
plenária será no dia 29/11 na sede do MTE. Retomando à representação da Coordenação Colegiada, com vagas ainda em aberto para os representantes dos empregadores bem como dos empregados e da Escola Técnica, a Embratel candidatou-se à primeira juntamente com o Sindicato da Construção Civil, que em virtude de estar de
acordo com o estatuto do Fórum, que prevê este direito após presença na segunda
reunião preencheu assim o devido requisito - questionado acertadamente pelo Sr Ricardo Melo (Dataprev) . O representante do Sindicato expôs em sua apresentação as
dificuldades da formação de turmas e da inserção de PcDs na construção civil como
aprendizes afirmando que o mesmo não ocorre com os presidiários. Levantou-se o argumento de que esta questão é cultural e que existem cursos de qualificação profissional voltados para esta área. Sugeriu-se a possibilidade de pagar melhor ao aprendiz
com o intuito de promover um maior incentivo neste sentido. As demais vagas continuam em aberto. O Sr Anderson Esteves e a Sra Márcia Cláudia Dutra (Obra do Salvador) apresentaram o Programa Jovem Aprendiz que vem se desenvolvendo em
Campos com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social destacando
como principais objetivos a concessão da primeira oportunidade aos menos favorecidos, a contribuição no aumento da escolaridade dos jovens, a capacitação profissional
dentro do perfil da empresa sem experiência anterior e a construção de uma vida digna e autônoma para adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Após, foram formuladas algumas perguntas pelos participantes às quais o Sr Joaquim Travassos respondeu disponibilizando ainda, o email da Aprendizagem feaprj@yahoo.com.br para onde
quaisquer questionamentos a este respeito deverão ser encaminhados.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, FRANCISCA AMARO
BARBOSA, da SRTE-RJ, lavrei a presente Ata. Em anexo segue a lista de presença
dos participantes.

