ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 27/05/2010
Hora: 14:30
Local: Auditório da SRTE/RJ – Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 12º andar Ala Norte, centro, Rio de Janeiro.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, no local acima
mencionado, reuniu-se a plenária do FEAP/RJ para a sua terceira reunião ordinária.
Risoleta Bernardes, representante do MTE, abriu os trabalhos, franqueando a
palavra ao Ricardo Mello, representante da DATAPREV, que informou ter realizado
contatos com dirigentes do SENAI, SENAC, COMDEF e representantes de sindicatos
de trabalhadores, objetivando sanar o problema das vagas ociosas na Coordenação
Colegiada, sendo que o SENAC já confirmou a sua participação. Em seguida, Wilson
Lobão informou aceitar participar da Coordenação Colegiada, como representante do
COMDEF-R. Logo após, foi iniciada a discussão do Plano de Ação 2010, cujas
diretrizes foram traçadas pela Coordenação Colegiada em reunião anterior. Por
solicitação de Heloisa Cruz, representante do MTE, a exposição e discussão foram
iniciadas pelo item 4 – Aprendizagem e PCD: Joaquim Travassos, representante do
MTE, falou sobre a existência de um programa piloto em Brasília na área de
aprendizagem, com a utilização de pessoas com deficiência, e se prontificou a buscar
maiores informações sobre o assunto; Tatiana Terry, representante do Instituto Locus,
sugeriu a formação de um banco de dados de pessoas com deficiência, objetivando a
inserção das mesmas no mercado de trabalho, como aprendizes. A fim de se
desenvolver o projeto, foi formado um grupo de trabalho composto por Fátima
Sanchez/Instituto Personal Service, Jefferson Vall/ESPRO, Roberto dos S.
Pinto/IBDD, Leila M. Donato/FENEIS, Wilson Lobão/COMDEF-RJ, Yara Lúcia L.
Pinheiro/FAETEC e Heloisa Cruz/SRTE-RJ. Ficou estabelecido que, na próxima
reunião ordinária, será apresentado o andamento dos trabalhos do grupo. A seguir,
Wilson Lobão, representante do COMDEF, falou sobre o surgimento dos movimentos
em defesa das pessoas com deficiências e sobre as dificuldades enfrentadas no
mundo do trabalho. Na sequência, foram apresentados e discutidos os demais itens do
Plano de Ação: 1 - Comunicação e Divulgação do FEAP/RJ: foram sugeridas
propostas de realização de seminários regionais, iniciando-se por Macaé, para
divulgação do FEAP/RJ no interior do estado do RJ, a fim de se fomentar a
participação das empresas de diferentes setores de atividade econômica, sendo
aceitas sem ressalvas pelos presentes. Quanto à proposta de aproximação com os
profissionais de recursos humanos, através de um café-da-manhã promovido por
representantes da categoria, Fernanda Ventura, representante do CAMP- Mangueira,
sugeriu a formação de um grupo de trabalho para se traçar a linha de ação na
abordagem desses profissionais, que será definido na próxima reunião da
Coordenação Colegiada. 2 – Gerenciamento de informações: em relação à proposta
de realização de mapeamento de dados, análises, sistematização e identificação da
demanda de vagas para aprendizagem no estado do RJ, Fátima Chammas,
representante do MTE, sugeriu que fosse incluída a aprendizagem de pessoas com
deficiência e, a fim de se desenvolver o projeto, foi formado um grupo de trabalho,
composto por Fátima Chammas/SRTE-RJ,
Luciane Cruz/CMDCA-RJ e Márcio

Augusto Marins/AMORVISA. A respeito da coleta de dados junto aos membros do
FEAP/RJ, ficou estipulado que o formulário proposto por Ricardo Mello, representante
da DATAPREV, será estruturado, analisado e definido na próxima reunião da
Coordenação Colegiada. Ficou definido também que, nas próximas reuniões
ordinárias do FEAP/RJ, serão apresentados os trabalhos desenvolvidos por dois
membros do FEAP/RJ, de segmentos distintos, tendo sido escolhidos Cláudia Araújo
da Silva/OI e Jefferson Vall/ESPRO para as primeiras apresentações. 3 –
Acompanhamento de ações de entidades qualificadoras: Foi decidido que a
palestra dirigida às entidades qualificadoras, a ser ministrada pelo representante do
MTE responsável pelo Cadastro Nacional de Aprendizagem, deverá ocorrer antes das
visitas às entidades, as quais, por sua vez, serão realizadas por comissão formada por
membros do MTE, do CMDCA, do MPT e também por representante de entidade
qualificadora, segundo critérios a serem definidos. Encerradas a apresentação e
discussão das propostas da Coordenação Colegiada para o Plano de Ação 2010,
Luciana L. de Magalhães, representante da HOPE, sugeriu que fossem promovidas
palestras em universidades, a fim de se buscar o alinhamento de futuros profissionais
com a legislação da aprendizagem. Luciane Cruz, representante do CIEE-RJ,
ressaltou a importância da divulgação da legislação da aprendizagem nas escolas e
relatou o “1º Encontro de Estudantes sobre a Lei da Aprendizagem”, realizado no dia
27/05/2010, que contou com a participação de vários adolescentes e jovens
aprendizes ligados a diversas entidades qualificadoras. Ricardo Mello, representante
da DATAPREV, mencionou o projeto de lei que será apresentado para a criação da
“Semana Nacional da Responsabilidade Social”, a ser comemorada anualmente na
segunda semana de abril. Informou, ainda, que vem incluindo a aprendizagem como
um dos pilares da responsabilidade social em todos os eventos de que participa. Ao
final, foi determinado o dia 27/07/2010 para a realização da próxima reunião ordinária
do FEAP/RJ, em local e horário a serem divulgados aos participantes posteriormente.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Risoleta F. Bernardes,
lavrei a presente Ata. Em anexo segue a lista de presença dos participantes.

____________________________
Risoleta F. Bernardes
GFIPATI/SRTE/RJ

