
 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, ás quatorze horas, na 

SRTE/RS, Avenida Mauá, nº 1013, sala 516, Centro Histórico, Porto Alegre., realizou- se 

a 5º Plenária do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional- FOGAP do ano de 2017, 

presidida pela coordenadora geral do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e 

AFT, Dra. Denise Brambilla, tendo como secretário adjunto João da luz e a presença 

dos coordenadores do Fórum. A plenária contou com a participação de representantes 

das entidades formadoras de aprendizagem profissional, empresas parceiras. 

Iniciamos plenária com a exibição do vídeo apresentado pela coordenadora do 

Combate e Erradicação do Trabalho Infantil Marinalva Dantas, que retratou as piores 

formas de trabalho infantil no Brasil. Em seguida tivemos a presença do novo 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego-SRTE/RS, Jose  Francisco Teixeira 

Candido, que se apresentou aos integrantes da plenária e parabenizou o grupo pelo 

trabalho realizado e se colocou a disposição para apoiar o fórum. Em seguida tivemos 

a mensagem de abertura realizada pelo Pe.Gilberto da Instituição Novo Lar. Dra.Denise 

realizou a avaliação do V Seminário de Aprendizagem Profissional no Combate e 

Erradicação do Trabalho Infantil do RS “Oportunidade que Transforma”, realizado em 

Caxias do sul, com a participação dos integrantes do FOGAP. De acordo com a 

avaliação, foi bastante positiva pelos assuntos abordados, os momentos de debate, o 

espaço em que foi realizado, os palestrantes e convidados.  Maria Elci comunicou á 

plenária sobre o regulamento dos concursos da canção Gaúcha, o livro de prosa e 

verso e imagem. Destacando que os prazos para o concurso de Prosa e Verso e 

Imagem, irá até o final de julho e o  concurso do Festival da Canção Gaúcha  irá até o 

mês de agosto. Dra.Denise informou que a coordenação do FOGAP, irá participar no 

dia 05 de julho do lançamento do FOGAP da Canção Gaúcha na cidade de Parobé com 

a presença do prefeito, autoridades locais e entidades formadoras de aprendizagem 

profissional e que após o grupo fará  visita nas  empresas calçadistas Bibi e Bottero, 

que realizam qualificação de jovens aprendizes, através do  Programa de 

Aprendizagem Profissional.  João falou sobre o andamento da2º edição  Feira da 

Aprendizagem Profissional, que ocorrerá no mês de outubro deste ano e o fórum esta 

em tratativas com a PUC para utilização do espaço. Em seguida realizamos a 

distribuição das revistas  Aprendiz 3º edição para os participantes da plenária. Não 

havendo mais nada á tratar, lavramos a ata assinada pela Coordenadora do Fórum 

Gaúcho de Aprendizagem Profissional- FOGAP e Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. 

Denise Brambilla. 


