ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Dia: 26/7/2016

Horário: 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 seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis na sede da Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para a sua 36ª
Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às pelo Sr. Ramon Santos, representante da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE-RJ. Em seguida, foi anunciada a
pauta da reunião: 1) Informes Gerais; 2) Apresentação aprendizes; 3) Avaliação da 1ª Feira
Carioca de Aprendizagem; 4) MPT – Drª Dulce Martini – Procuradora do MPT; 5) Discussão do
tema “Cota Social”.

Atendendo ao item 1 da pauta, o Sr. Ramon Santos registrou a presença do Drº Mário Sergio,
Desembargador do TRT. Informou que a data da próxima reunião do FEAP seria dia 27/09/2016,
porém estará de férias e propôs a antecipação para o dia 20/09/2016. Solicitou a todas entidades
que atualizem seus contatos no Juventude Web, pois a convocação para a Feira da
Aprendizagem foi feita através do cadastro do Juventude Web. Oportunidade que perceberam
que os telefones e e-mails das entidades estão desatualizados.
Sr. Ramon Santos, passou a palavra para a Drª Dulce que destacou a importância da avaliação
da Feira com seus resultados.
Sr. Ramon Santos, passa a palavra para o Drº Mário Sergio que transcorre suas impressões
sobre a Feira de Aprendizagem. Relatou que visitou a unidade montada para a emissão da CTPS
e de como os adolescentes e jovens demonstraram suas expectativas sobre o novo trabalho.
Registrou que a esperança dos jovens foi significativa. Fez agradecimentos aos organizadores do
evento: Sr. Ramon Santos; Drª Dulce Martini e a Srª Ana Claudia, agradeceu também a todas
entidades que estiveram presentes.

Atendendo ao item 2, o Sr. Ramon Santos perguntou a plenária qual seria a entidade que iria se
apresentar e se haveria a apresentação de algum aprendiz. Uma das entidades presentes se
manifestou informando que estava com uma aprendiz mas que não estava preparada para a
apresentação e deu sequência ao próximo ponto de pauta.

Atendendo ao item 3, o Sr. Ramon Santos solicitou que as entidades se apresentassem à frente
e fizessem a avaliação da 1ª Feira Carioca da Aprendizagem.

A Sra. Paula Kalec, representante do CIEE Rio, falou do sucesso da 1ª Feira de Aprendizagem e
que os números do CIEE superaram as expectativas. Informou a plenária que fizeram o cadastro
de 792 jovens dos quais 51 foram encaminhados para vagas no próprio dia da Feira. Avaliou a 1ª
Feira como muito boa, destacando pontos positivos: integração das entidades; grande
oportunidade para os jovens e seu interesse em se cadastrarem nas entidades; presença de
grande número de jovens, e a presença das empresas, e que algumas manifestaram interesse na
contratação. Destacou como pontos de melhora: maior informação para os jovens referente as
palestras que ficaram vazias e outras não aconteceram por falta de quórum; orientações para as
empresas referente a proposta e objetivo do evento, pois algumas empresas a abordaram para
dizer que foram convocadas e não sabiam sobre o que se tratava esse evento. Parabenizou a
todos pelo sucesso do Evento. Manifestou o interesse e expectativa na realização da 2ª Feira
Carioca de Aprendizagem.

A Sra. Taís Delpupo, representante do CIEDS, manifestou uma boa avaliação da Feira de
Aprendizagem. Compartilhou que a entidade teve a participação de 37 jovens em suas oficinas e
identificou que somente 100 jovens eram da lista divulgada antecipadamente.

Sr. Claudio, representante da Nova Casa do Trabalho. Avaliou que a Feira foi um sucesso.
Informou que fizeram 200 cadastros de jovens e que focou somente em jovens que residiam na
zona oeste do Rio de Janeiro. Apresentou que a perspectiva de 30 vagas ofertadas para os

jovens. Parabenizou a todos e propôs que realizássemos uma Feira do PCD.

Sr. Jefferson, representante do ISBET, aproveitou e deu alguns informes do FEAI, referente a
última reunião ocorrida nesta data na parte da manhã. O FEAI vai realizar o evento direcionado ao
público PCD. Será realizada a “Semana D” de 19 a 23/setembro.
Registrou que teve uma visão da Feira, acima da expectativa. Computaram 600 fichas
cadastradas. Destacou que algumas empresas o abordaram buscando informações sobre o
evento e sobre a aprendizagem. Como ponto de melhora sugeriu mais informações para as
empresas que forem convocadas e melhorar a divulgação para os jovens.

Sra. Adriana da Costa, representante do SENAC, teve uma visão positiva da Feira. Computou
76 inscrições pelo notebook durante o evento, sendo que a maioria dos jovens levou a ficha de
inscrição para casa. Priorizou o atendimento aos jovens vulneráveis. Como ponto de atenção
sugeriu stands separados para o atendimento as empresa e aos jovens; mais informações para as
empresas; mais informações para os jovens que poderiam ser primeiro recepcionados,
participarem das palestras e depois visitarem a Feira. Registrou a expectativa para a 2ª Feira.

Drº Mario Sergio, solicita a todos que enviem suas avaliações por e-mail.

Sr. Marcos, representante do Instituto Personal Service, sugere que seja emitida uma declaração
para todas as entidades que participaram da Feira da Aprendizagem. Computou 200 cadastros de
jovens; a participação dos jovens em suas oficinas. Registrou que sua palestra “Finanças para
Jovens” não teve quórum. Propôs um acolhimento para os jovens, antes da visita a feira, pois eles
não sabiam o que era a aprendizagem. Avaliou a Feira como muito boa.

Sra. Aline Brito, representante da Rede Cidadã classificou a avaliação e resultados como muito
bons. Registrou cerca de 500 cadastros de jovens, que ainda estão sendo computados. Sugere
como melhoria o atendimento separado para empresas e jovens. Registrou que teve um pouco de

tumulto na hora da palestra “Vida e Trabalho”, pois os gestores das empresas estavam agitados e
ansiosos para assinar o registro de sua presença. Fato que interrompeu a palestra. Destacou que
os jovens da planilha que foi enviada antecipadamente quase nenhum compareceu. Registrou que
já estão fazendo processo seletivo com os jovens, porém com pouca adesão e alto índice de
faltas. Sugere um credenciamento para as empresas, logo na chegada ao evento. Sugere o
acolhimento dos jovens com uma palestra informativa.

Sra. Liliane Maranhão, representante do IOS, informou que cadastraram 60 fichas para o curso
de inicia em agosto com duração de 4 meses. Proposta de capacitarem os jovens antes de
encaminharem para vagas de aprendiz. Sugere que explique ao jovem o que é o evento
(acolhida).

Sra. Marcia Freire, representante do SENAI, registrou que fizeram 372 cadastros de jovens; 81
cadastros com gratuidade para os cursos. Informou que os módulos na área externa foram muito
visitados pelos jovens que também puderam interagir com seus respectivos projetos. Sugere que
os jovens passem primeiro por uma palestra e depois pela Feira.

Sra. Josefa Andrade, representante da ACM, avaliação muito positiva da Feira. Informa que
atenderam cerca de 28 empresas e durante o atendimento aos jovens, solicitou que eles se
identificassem de qual CREAS eles foram encaminhados e registrou 91 desses jovens que foram
cadastrados. Informou que tiveram 360 cadastros de jovens no total. Sugeriu melhorias na
recepção dos jovens e das empresas.

Dr. Mario Sergio, registrou a dificuldade na organização do evento que foi em pouquíssimo tempo
e ainda tiveram dificuldade para agendar a data pois tinham que conciliar com o calendário das
olimpíadas e eleições. Fez a proposta de realizar uma feira em todas as regiões do Rio de
Janeiro, como baixada e demais regiões. Sugere a visita aos colégios como uma das ações de
divulgação.

Sra. Isabelle, representante do Camp Mangueira, falou sobre a dificuldade de contato com os
CRAS, antes da Feira. Registrou 252 jovens cadastrados. Teve empresa que aproveitou os jovens
na feira e fez um processo seletivo, levando 50 fichas para a seleção. Destacou que tiveram três
palestras concomitantes e que não teve público para assistir.

Sra. Luciana, representante do Inatos, registrou que a Feira incentivou muito mais que a
empregabilidade dos jovens pois trabalhou a autoestima deles.

Atendendo aos ítens 4 e 5 o Sr. Ramon Santos inicia falando sobre a cota social e passa a
palavra para a Drª Dulce Martini que apresentou detalhadamente o Decreto nº 8740 de 04 de maio
de 2016.

Sr. Ramon Santos convidou a Sra. Aníria, representante do DEGASE para falar sobre
oportunidades para os jovens que cumprem medidas socioeducativas e para fazer sua inclusão no
Programa de Aprendizagem.

Por fim, o Sr. Ramon Santos informou à plenária que, fica definido que a próxima reunião
ordinária do FEAP, será realizada no dia 20 de setembro de 2016, às 14 horas, no DEGASE
situado à Estrada das Canárias 569 - Portão D - Ilha do Governador. Nesta reunião não haverá
apresentação de Entidade e nem de aprendizes, pois teremos a apresentação e fala de
adolescentes do DEGASE.
Proposta da reunião ser no DEGASE foi feita pela Drª Dulce Martini com o objetivo de aproximar
as entidades formadoras do DEGASE; oportunizar para que todos conheçam as suas
dependências.

