
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Dia: 29/11/2011
Hora: 14:00
Local: Sinduscon (Auditório) – Rua do Senado, 213 – Rio de Janeiro.

Aos 29 dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, no auditório do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil / RJ (Sinduscon), reuniu-se a plenária do FEAP/RJ 
para a sua décima segunda reunião. A sessão foi aberta pelo Sr Joaquim Travassos, 
representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-RJ) que 
primeiramente fez um breve comentário sobre a bela arquitetura das instalações onde 
aconteceu a última reunião do ano de 2011 do Feap / RJ. Em seguida, passou-se en-
tão aos informes gerais,  momento em que, a plenária foi informada e devidamente 
convidada a comparecer na Conferência Estadual do Trabalho e Emprego Decente  – 
em princípio nos dias 1 e 2 de dezembro, mas ainda sem local definido para a sua rea-
lização.  Seguindo-se  a  indicação  da  pauta,  aprovou-se  a  ata  da  reunião  do  dia 
27/09/2011 confirmando a eleição do Sinduscon para a vaga dos Empregadores na 
Coordenação Colegiada cabendo pois, tal representação ao Sr. João Fernandes (Sin-
duscon). Dando prosseguimento à reunião, mencionou-se o calendário de 2012 e a 
escolha do ISBET para sediar  a primeira reunião do próximo ano que será no dia 
24/01. Seguindo-se ao quinto item da pauta, a  Sra  Luciane da Cruz (CIEE – Rio), 
mencionou a idéia de trazer algum representante do Fórum Nacional da Aprendizagem 
para uma exposição o que de acordo com o Sr Joaquim Travassos (SRTE-RJ) será 
interessante já que os Foruns Estaduais possuem uma estreita e incontestável relação 
com o Fórum Nacional. Tratou-se a seguir das vagas, em aberto, na Coordenação Co-
legiada: Empregados e Escolas Técnicas que seguem ainda sem representação. No 
tocante ao Planejamento Feap / RJ para 2012, a Sra Luciane da Cruz (CIEE-Rio) dei-
xou claro que se faz necessária a atuação de um profissional técnico para traçar as 
estratégias para o Fórum em 2012 no que o Sr Joaquim Travassos (SRTE-RJ) con-
cordou plenamente acrescentando que é preciso avançar e promover uma maior divul-
gação do mesmo tendo em vista os exemplos e resultados obtidos por estados bem 
menores que já criaram ferramentas próprias com esta finalidade (destaca-se com 
exemplo disso os blogs já existentes). Questionou-se nesta ocasião, a dificuldade 
de obter o devido retorno  sobre as propostas formuladas pelas entidades que enten-
dem que para construir  necessário se faz primeiramente sensibilizar.  O Sr  Ricardo 
Melo (Dataprev), propondo uma reflexão já para o ano de 2012, comentou que tem 
percebido  que as empresas vem dando uma preferência cada vez maior para contra-
tar pessoal de nível técnico e superior – fato prejudicial para o aprendiz – já que na le-
gislação estes níveis não contam  para a cota  o que o levou a sugerir a possibilidade 
de revisão da mesma neste sentido.  Diante das colocações feitas pelas entidades 
acerca da pouca interação existente entre os Fóruns Estadual e Nacional, o Sr  Joa-
quim Travassos (SRTE-RJ) se propôs a discutir a questão com o Sr Marcelo Freitas 
(SRTE-RJ) com o fim de buscarem melhores alternativas. Em resposta a sugestão já 



formulada pelo Sr Ricardo Melo (Dataprev), o Sr Joaquim Travassos (SRTE-RJ) in-
formou que conforme notícias vindas de Brasília, já existe projeto de lei para alterar a 
legislação da Aprendizagem retirando prerrogativas para ampliar a atuação e autori-
zando a aprendizagem no serviço público o que vai provocar segundo ele, um aumen-
to enorme na demanda. Seguindo a pauta, passou-se às indagações e dúvidas formu-
ladas e enviadas pelas entidades via correio eletrônico que foram respondidas em sua 
plenitude pelo Sr  Joaquim Travassos (SRTE-RJ) e pelo Sr  Marcelo Freitas (SR-
TE-RJ). Por conta das Festas de Fim de Ano, as entidades presentes comentaram 
sobre a participação ou não de Aprendizes na comemoração, momento em que, cada 
uma delas exteriorizou a sua própria experiência – apontando pontos positivos e nega-
tivos desta iniciativa. Finalizando o encontro, o Sr  Marcelo Freitas (SRTERJ) confir-
mou que não detinha até aquele momento qualquer informação a respeito da já menci-
onada Conferência Estadual do Trabalho e Emprego Decente que pudesse repassar 
aos presentes e acrescentou sobre um outro evento com previsão para realizar-se em 
05/12.          

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, HELOISA CRUZ DA SIL-
VA, da SRTE-RJ, lavrei a presente Ata.  Em anexo segue a lista de presença dos par-
ticipantes.


