
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 24/03/2015

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  quatro  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  quinze,  na  sede  da

Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-

RJ para a sua 30ª Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14 horas e 20 minutos pelo Sr.

Ramon Santos, representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE-RJ

–, que convidou o Sr. Luan Costa, representante do CIEE Rio, para elaborar a ata. Em seguida,

foi anunciada a pauta da reunião: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Informes Gerais; 3)

Apresentação Fepeti; 4) Apresentação São Martinho (Aprendiz).

O Sr.  Ramon Santos  afirmou que a pauta da reunião estava extensa e que iniciaria a reunião

aprovando as atas das duas últimas reuniões. A Sra. Isabele Ranzeiro, representante do Camp

Mangueira, solicitou reparo na ata da 28ª reunião no que concerne à composição da Coordenação

Colegiada do Fórum. O Camp Mangueira designou um suplente para representação do FEAP no

Fórum Nacional, não na Coordenação Colegiada. Em seguida, solicitou também correção na ata

da 29ª reunião, no trecho que aponta que a própria Sra. Isabelle Ranzeiro possui aprendiz alvo

de ação criminal. A componente, na verdade, solicitou apenas uma posição da SRTE quanto ao

caso, não afirmou, necessariamente, ter um jovem nessa situação.

Passando ao segundo item da pauta, o Sr. Ramon Santos, relembrando a última reunião, citou a

necessidade de mudanças no Fórum, afirmou que não chegou a receber propostas no e-mail do

FEAP e citou, por exemplo, a possibilidade de abordar a Aprendizagem de maneira mais técnica

nas reuniões, com tópicos específicos da Lei. 



A Sra. Maria Escóssia, representante da Pastoral do menor, afirmou que elaborou uma espécie

de planilha para orientar o planejamento estratégico do Fórum.

O Sr. Ramon Santos afirmou que, em reunião com a coordenação colegiada, ficou acordado que,

na próxima reunião ordinária, serão abordadas as hipóteses de desligamento do aprendiz e as

verbas rescisórias devidas em cada caso. Aproveitou para solicitar às entidades que repassassem

essa  informação  às  suas  empresas  parceiras,  de  modo que  o  FEAP obtivesse  também  um

quórum de empresas participantes.

Em seguida, afirmou que, quando assumiu a Coordenação da Aprendizagem no Rio de Janeiro,

tinha o objetivo de aproximar a Aprendizagem Profissional da questão social, uma vez que se trata

de uma medida eficaz de inserção de jovens em situação de vulnerabilidade. Citou uma possível

parceria com o Fepeti, de modo que jovens egressos do Trabalho Infantil sejam encaminhados

para a Aprendizagem. Propôs a criação de um grupo de trabalho nesse sentido, que terá como um

de seus objetivos articular com instituições como Fepeti, Programa Vira Vida, Degase e Secretaria

de Assistência Social, bem como buscar maneiras de estimular as empresas na contratação de

jovens em situação de vulnerabilidade ou que cumpram medidas socioeducativas. O grupo foi

composto pelos seguintes membros do FEAP:

1. Alexandre Fernandes – Viva Rio

2. Angela Maria – Associação Luna Carrascosa

3. Anna Maria da Costa – Petrobras Distribuidora

4. Douglas Heliodoro – Instituto Locus

5. Escarlat Soares – LBV

6. Isabele Ranzeiro – Camp Mangueira

7. Leandro Monteiro – Casa do Menor São Miguel Arcanjo

8. Luan Costa – CIEE Rio

9. Luciana Vieira – Inatos

10. Lucienne Moreira – IOS

11. Monique Ramos – Viva Rio



12. Paula Kalec – CIEE Rio

13. Rafael Conde – ISBET

14. Rafael Martins – Camp Mangueira

15. Roberta Souza – São Martinho

16. Sheila Silva – Cesam RJ

17. Thiago Pires – ISBET

18. Tito Livio – Associação Luna Carrascosa

Após a composição do grupo de trabalho, O Sr.  Ramon Santos falou sobre a criação do Arco

Ocupacional do Desporto – JADE –, que foi item de pauta na última reunião do Fórum Nacional. O

Ministério  do  Trabalho  contratou  o  COPPE,  da  UFRJ,  para  montagem  do  material  de

aprendizagem no Desporto. Esse material possibilita a inserção do jovem no Arco Ocupacional

especificamente voltado para o Desporto.  O público-alvo desse curso são clubes desportivos,

academias e empresas no ramo do esporte. O Sr. Ramon Santos solicitou que se registrasse em

ate que,  em breve,  ele convocará empresas na área do esporte para fiscalização, em todo o

município, e dará a oportunidade às entidades que tiverem esse curso validado de apresentarem

suas propostas de trabalho.

Passando  ao  próximo  item  da  pauta,  foram  dados  os  informes  da  última  reunião  do  Fórum

Nacional. A Sra. Paula Kalec, representante do CIEE Rio, destacou seis itens da pauta:

1. Apresentação das entidades habilitadas para eleição complementar – Foram eleitos para a

coordenação colegiada do FNAP o Instituto Leonardo Murialdo e o Instituto Gerar.

2. Entrega  da  CTPS Digital  –  O  aprendiz  Pablo  Kelvin,  do  Cesam,  recebeu  do  Ministro

Manoel Dias a primeira CTPS digital.

3. JADE – Ana Lucia Alencastro sugeriu a utilização de dois CBOs para a contratação de

aprendizes nesse arco: Auxiliar de escritório e Auxiliar de organizador de eventos. 

4. Pronatec Aprendiz – Ana Lucia Alencastro se comprometeu a negociar a viabilização do

desenvolvimento do Programa pelas entidades.

5. Vera Souza, da SPPE, visitou a cidade de Campos e frisou que nenhuma entidade naquela

região  desenvolve  Programas  de  Aprendizagem  para  jovens  que  cumprem  medidas

socioeducativas.

6. Apresentação dos Fóruns Estaduais – A fala do FEAP RJ foi produtiva e elogiada pela

plenária. Foi destacado o momento de participação dos aprendizes, com seus relatos de

experiência. A Sra.  Paula Kalec frisou na reunião a importância de os Fóruns Estaduais

terem esse espaço de fala no FNAP.



Em seguida, o Sr. Ramon Santos falou sobre a planilha que solicitou às entidades com cadastro

ativo no portal Juventude Web. Essa planilha tem por objetivo nortear o planejamento da SRTE no

que tange às fiscalizações de todas as regiões do estado. 

Antes  de  passar  ao  próximo  item  da  pauta,  o  Sr.  Ramon  Santos solicitou  a  indicação  de

entidades  para  apresentação  de  seus  aprendizes  para  as  próximas  reuniões,  a  ordem foi  a

seguinte:

• Maio – Senac

• Julho – Viva Rio

• Setembro – Cesam

• Novembro – CIEE Rio

No item seguinte da pauta,  o Sr.  Eugenio Marques,  representante da SRTE e integrante do

FEPETI,  fez  a  apresentação  institucional  do  Fórum  que  representa,  mostrando  as  ações

desenvolvidas e a ligação que elas podem ter  com o FEAP.  Apresentou ainda os Grupos de

Trabalho em que se subdivide o FEPETI. O Sr. Ramon Santos frisou a importância de o FEAP se

espelhar nas experiências positivas do FEPETI, e afirmou esperar trilhar os mesmos caminhos em

prol da questão social, visando beneficiar jovens em situação de vulnerabilidade. 

Em seguida,  houve a apresentação de aprendizes da São Martinho.  A Sra.  Rejane Fonseca

apresentou a instituição. Os aprendizes  Jéssica Silva e  Yago Guimarães falaram sobre suas

experiências com a Aprendizagem Profissional.

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada para o dia 26 de maio de 2015, às 14 horas, no

auditório da Ala Norte da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, na Av. Presidente

Antonio Carlos, 251, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião

plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a presente Ata.

____________________

Luan Costa

CIEE Rio


