ATA Nº 005.2018 – 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 25/09/2018

Horário: 14:00

Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho – Av. Presidente Antonio Carlos, 251,
12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para sua
50ª Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14h30min pelo Sr. Rogerio Santos, representante
da Superintendência Regional do Trabalho – SRT-RJ e Coordenador do Fórum, que solicitou à
plenária a aprovação da ata da reunião anterior, disponibilizada no site do FEAP. A ata foi
aprovada sem ressalvas. Em seguida, foi anunciada a pauta da reunião: 1. Abertura - AuditorFiscal Rogério Santos; 2. Regularização do site institucional - Prestação de contas; 3. Capacitação
conselheiros tutelares; 4. PCD - Banco de dados; 5. Fala de GTs ativos; 6. Apresentação
Aprendizes - CIEE Rio; 7. CNI - Proposta de revisão da base de cálculo; 8. Alterações - Portaria
723 e a nova IN 146/2018; 9. Termo de parceria - Alterações da minuta; 10. Representação no
FNAP; 11. INSS - Dúvidas mais frequentes em relação à contribuição e acesso aos benefícios
previdenciários.

Sobre o item 10, o Sr. Rogério Santos informou que, com relação à representação da região
sudeste no FNAP, feita pelo Fórum de São Paulo (FOPAP), tem havido alguns ruídos na
comunicação entre os fóruns, e que o FEAP-RJ precisa se posicionar.

Com relação ao item 2, o Sr. Luan Costa, representante do CIEE Rio, informou que a renovação
do site é periódica e engloba dois custos: plano de assinatura e domínio do site. O domínio do site
está pago até 2019. Já o plano, cuja renovação é anual ou bianual, venceu em junho de 2018.
Como o FEAP não dispõe de recursos, foi necessária a contribuição das instituições. Foi
encaminhado um ofício para as entidades cadastradas, solicitando a contribuição voluntária para
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manutenção do site.
O CIEDS se dispôs a arcar com o valor total da renovação do plano, e a Sra. Leila Aguiar,
representante da LBV, contribuiu com R$ 30,00. Assim, as doações recebidas foram investidas da
seguinte forma:
Doador

Valor

Destino

CIEDS - Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável

R$ 408,00

Renovação do plano do site –
Assinatura bianual

Leila Aguiar

R$ 30,00

Carimbo institucional

Com a renovação, o plano de assinatura do site estará garantido até 14/08/2020. Já o domínio
tem validade até 19/06/2019. O site já está no ar novamente, e toda a comunicação do Fórum
(atas, eventos, notícias) está disponível por lá. O endereço é www.feaprj.org.

Com relação à atualização do site, o Sr. Luan Costa solicitou às entidades interessadas em ter
seus nomes divulgados no site que enviassem, para o e-mail do Fórum, os seguintes dados: logo
da instituição, site, endereço, telefone e e-mail, se houver.

Com relação ao mailing do FEAP, será feito um recadastramento dos membros do Fórum. Todos
os membros atualmente cadastrados receberão um e-mail solicitando o recadastramento. O link
também estará disponível no site.

Com relação ao item 3, o Sr. Rogério Santos informou que o material da capacitação dos
conselheiros tutelares já foi escrito e está em fase de revisão. Por conta do período eleitoral, a
formação será realizada em 2019, em data a combinar. Recapitulando as etapas de elaboração,
houve os seguintes processos: 1. O conselho editorial elaborou a ementa da formação; 2. Um
grupo de conteudistas voluntários, todos integrantes do FEAP, elaborou o conteúdo; 3. O material
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seguiu para revisão.

Os próximos passos serão: 1. Diagramação e impressão de uma apostila; 2. Montagem de um
resumo do material em slides; 3. Seleção de voluntários para ministrar as formações; 4.
Agendamento das datas.

Com relação ao item 4, a Sra. Louziane Souza, representante do ESPRO, na qualidade de
coordenadora do grupo de trabalho PCD Aprendiz, informou que o GT desenhou uma estrutura
para o banco de dados de PCDs e compartilhará com a comissão técnica do site para analisar as
viabilidades. Em seguida, compartilhou, basicamente, a estrutura desse banco. Será criado um
questionário online, por meio da ferramenta Google Forms, que gerará uma planilha com todos os
dados dos inscritos.

As instituições integrantes do FEAP que tiverem interesse poderão solicitar acesso a esses dados.
Já as empresas terão acesso mais restrito às informações dos inscritos. Também haverá uma
área de contatos de todas as instituições do FEAP que trabalham com inserção de PCDs.

A Sra. Elizabeth Pelay, representante do ISBET e coordenadora do grupo de trabalho de
Posicionamento Político Institucional, informou que muitas coisas têm acontecido em Brasília.
Como o ISBET participa do Fórum Nacional, há uma facilidade maior em conseguir as
informações. Citou ainda que, junto com a Sra. Paula Kalec, representante do CIEE Rio,
representa o FEAP-RJ nas reuniões do FNAP.

Com relação às informações, a Sra. Elizabeth Pelay informou que houve, no dia 29 de agosto,
uma reunião na Casa Civil, para a qual as entidades não foram convidadas. Participaram dessa
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reunião membros do governo, confederações e representantes do Sistema S, visando discutir o
futuro da Aprendizagem profissional. Uma questão debatida foi a revisão da CBO, não somente no
mérito da redução da cota de aprendizes, mas em um âmbito global. Essa revisão pode resultar
na redução de mais de 700 mil vagas de aprendizagem.

Diante desse cenário, o FEAP-RJ se mobilizou e, na mesma semana as entidades presentes na
planária do FNAP se reuniram na sede do CIEE em Brasília, com o objetivo de traçar estratégias
para

frear

essa

proposta

de

revisão

da

CBO,

vinda

da

CNI

(disponível

em

https://tinyurl.com/y6ve45n8). Conseguiu-se uma reunião com um representante da Casa Civil. A
princípio, essa reunião será realizada no dia 04 de outubro.

A Sra. Elizabeth Pelay alertou ainda que algumas das informações repassadas pelo Sistema S à
Casa Civil são inconsistentes, como a de que o Sistema S responde por 80% dos aprendizes no
país. Em São Paulo, estado com a maior concentração de aprendizes contratados no país, após
levantamento com todas as entidades qualificadoras, constatou-se que essas instituições
respondem por 57% dos adolescentes e jovens contratados. Esse levantamento, juntamente com
um questionário socioeconômico, também será realizado com as entidades do Rio de Janeiro.

Continuando, a Sra. Elizabeth Pelay relatou a manifestação de Jovens pela Aprendizagem,
organizada pelas entidades qualificadoras do Rio de Janeiro. Entre aprendizes, representantes
das instituições formadoras e demais interessados na causa, mais de 600 pessoas participaram
da mobilização, que teve início no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, e seguiu pela Avenida Rio
Branco,

até

chegar

às

escadas

da

ALERJ.

(matéria

disponível

no

link

https://www.feaprj.org/aprendizes-realizam-mobilizacao). A representante do ISBET ressaltou
ainda pesquisa realizada pelo CIEE-SP, que mostra os impactos da aprendizagem na sociedade,
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de modo geral, e frisou que a Aprendizagem Profissional vai muito além de uma formação técnica,
ressaltando, por fim, a luta das entidades qualificadoras para mostrar esse trabalho, com um apelo
para que não se deteriore o instituto da Aprendizagem.

O Sr. Luan Costa explicou a reunião com o Deputado André Ceciliano, presidente em exercício
da Câmara dos Deputados. Ressaltou que a convocação foi realizada no momento da
manifestação, e que não foi permitida a entrada de tantas pessoas. Na reunião, o Deputado ouviu
o motivo da reivindicação e se comprometeu a redigir uma moção de apoio (ANEXO 2) e se
comprometeu a tentar uma interlocução com o Presidente do Congresso, Deputado Rodrigo Maia,
de modo a fortalecer o apoio à causa. No entanto não houve nenhum retorno além da moção,
cujos efeitos são mais políticos do que práticos.

O Sr. Luan Costa sugeriu que fosse enviada uma carta aos candidatos ao executivo, de modo a
conhecer as propostas dos mesmos para a empregabilidade dos jovens. Ressaltou ainda que as
propostas apresentadas na mídia para essa pauta se resumem, em sua maioria, a cursos
técnicos, e que poucos candidatos têm conhecimento mais aprofundado da Aprendizagem
Profissional.

A Sra. Elizabeth Pelay destacou a importância de os aprendizes de todas as entidades
preencherem o formulário socioeconômico compartilhado, de modo que se possa ter um
panorama da Aprendizagem realizada no estado. Por fim, apresentou algumas mobilizações em
prol da Aprendizagem realizadas pelo país.

A Sra Andressa Werneck, representante do Instituto Arcádia e subcoordenadora do GT de
Posicionamento Político Institucional, ressaltou que o público das reuniões do FEAP tem variado,

www.feaprj.org

e sugeriu realizar uma conferência, a fim de verificar quais membros ainda pretendem permanecer
no grupo de trabalho.

O Sr. Rogério Santos ressaltou que o Programa de Aprendizagem prevê uma formação humana
inicial para depois adentrar a formação técnica. Com isso, destacou que a aprendizagem não
pode ser resumida a emprego e renda. Ela precisa ser abordada, sobretudo, como uma formação
técnico-profissional para o mercado de trabalho. Nesse sentido, destacou a importância de as
entidades ampliarem o portfolio de cursos oferecidos, de modo a favorecer a inserção dos jovens
e as demandas das empresas.

Atendendo ao Item 6, o Sr. Luan Costa apresentou o CIEE Rio e as atividades desenvolvidas
pela instituição, e mostrou os pormenores do Programa Aprendiz Legal, executado pelo CIEE Rio
em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Em seguida, os aprendizes Robert e Maick
compartilharam suas histórias de vida e contaram como a Aprendizagem os tem ajudado, tanto no
desenvolvimento pessoal como profissional.

Em seguida, o Sr. Edilson, representante da Obra do Salvador, destacou o trabalho realizado pela
fiscalização no município de Campos dos Goytacazes, que tem elevado os números de
contratação de aprendizes na região.

A Sra. Márcia Freire, representante do SENAI, destacou que a instituição conhece a proposta da
CNI. Frisou ainda que a essência do Sistema S é a aprendizagem.

A Sra. Carina Maestrelo, representante do SENAC, ressaltou que existe espaço para Sistema S e
entidades na Aprendizagem, e citou ainda algumas parcerias que sua instituição estabelece com
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algumas entidades.
Com relação ao item 8, o Sr. Rogério Santos destacou que a IN 146/2018 normatiza, em âmbito
nacional, a atuação da fiscalização da Aprendizagem. Frisou que, apesar das mudanças, a IN não
regulamenta a situação da aprendiz grávida, algo que precisa ser tratado no termo de parceria
(ANEXO 3). Solicitou então aos presentes que, após receberem a minuta do termo de parceria por
e-mail, teçam suas sugestões.

A Sra. Andressa Werneck perguntou se o termo pode ser celebrado com qualquer empresa que
desejar. Em resposta, o Sr. Rogério Santos informou que o decreto cita apenas segmentos
econômicos que tenham dificuldades na contratação de aprendizes. A Portaria 693/2017 do
Ministério do Trabalho lista os segmentos que podem celebrar o termo. A Portaria deixa a critério
da fiscalização a inclusão de outros segmentos de acordo com a análise de cada caso.

No tocante ao Item 10, o Sr. Rogério Santos lembrou a todos que, por sugestão do FNAP, cada
região do país pôde, em 2018, designar um Fórum estadual que a represente, com direito a voz e
voto. Por votação, a representação da região sudeste é feita pelo FOPAP, de São Paulo. No
entanto, tem havido alguma dificuldades na comunicação. O Fórum substituto é o do Espírito
Santo, que nem sequer participa do FNAP. O FEAP tem tido dificuldades para receber, do
representante da região, as informações do que está acontecendo no Fórum Nacional. As
informações que chegam são trazidas pela Sra. Elizabeth Pelay, cuja instituição é membro do
FNAP, pela Sra. Paula Kalec, que representa o FEAP nas reuniões em Brasília, e pelo próprio
Ministério do Trabalho, por meio da SRT-RJ. Haverá uma tentativa de regularização desse
entrave.

Atendendo ao Item 10, a Sra. Cristiana, representante do INSS, falou sobre as dúvidas mais
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frequentes em relação à contribuição e acesso aos benefícios previdenciários. Falou sobre a
questão da previdência complementar para trabalhadores celetistas, e se comprometeu a buscar
informações referentes ao aprendiz, também sobre a questão de acesso aos benefícios da
previdência. Ficou acordado que serão encaminhadas dúvidas para seu e-mail.

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada, para o dia 27 de novembro de 2018, às 14
horas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a
presente Ata.

______________
Luan Costa
Secretário Executivo
CIEE Rio
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