
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, com início às quatorze horas, na SRTE/RS, Avenida 

Mauá, nº 1013, sala 516, Centro Histórico, Porto Alegre., realizou- se a 1º Plenária  do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional- FOGAP, 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, ministério público do trabalho da 4º região e 

tribunal regional do trabalho da 4º região, conselho tutelar e o projeto ação rua. Iniciamos plenária com a 

presença e apresentação do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do RS, Claudio Pereira, que 

desejou boas vindas aos convidados em especial ao retorno da Dra. Denise á coordenação do Fórum 

Gaúcho. Claudio destacou a importância de elaborar  e executar políticas de ação para erradicação do 

trabalho infantil e exploração sexual de adolescentes e também colocou da dificuldade de buscar 

profissionais para atender as vagas de emprego no mercado de trabalho. Por fim, Claudio convidou para um 

seminário dia 25/04, no auditório da receita federal, que ira tratar sobre os direitos já conquistados pelas 

trabalhadoras domesticas. Dra. Denise, informou sobre a constituição da  Coordenação do Fórum Estadual 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, no qual o FOGAP, 

passa á ser o novo integrante deste Fórum. Em seguida, tivemos a apresentação da representante da 

instituição AICAS, Renata Fontas, coordenadora do projeto AÇÃO RUA. Renata relatou sobre a realização e 

execução do projeto que atuam no combate a exploração sexual e trabalho infantil de crianças e 

adolescentes na cidade de Porto Alegre. Renata informou que o projeto esta passando por um 

reordenamento aumentando a rede de atendimento para adultos em situação de rua. A integrante do AÇÃO 

RUA da zona sul pela instituição Calábria, Franciele Biscarra, colocou da dificuldade  de adolescentes 

acessarem o programa devido as entidades formadoras não diminuírem a escolaridade. Dra. Denise 

enfatizou que a questão da escolaridade é um critério colocado pelas próprias entidades e que não se 

devem trabalhar desta forma. A coordenadora do AÇÃO RUA, Renata, ficou de realizar um mapeamento do 

quadro de risco e passar para o FOGAP. João da Luz, falou  a respeito da Semana da Aprendizagem 

Profissional do RS, no qual será realizada á audiência coletiva, com a convocação de 353 empresas. O 

evento ocorrerá no dia 06 de maio de 2016, ás 13 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 

4º região, na Av. praia de belas, 1100, com o credenciamento realizado pelos aprendizes das entidades 

formadoras de aprendizagem profissional. João anotou o nome das entidades que se disponibilizaram no 

suporte do credenciamento. Também foi escolhido o representante das entidades formadoras que fará 

apresentação em nome das entidades sem fins lucrativos. O escolhido foi o representante do Calábria João 

da Luz. Ficou pendente os representantes do serviço nacional de aprendizagem e escolas técnicas. Em 

seguida, João da Luz relatou sobre o lançamento da 2º edição da Revista Aprendiz, também realizada no 

mesmo dia e local da audiência coletiva no TRT. 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. 


