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No décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às 14 horas e 12 minutos, no SENAI 1 

CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se os 2 

integrantes do Fórum da Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença 3 

anexa. Compuseram a mesa para organização dos trabalhos o Sr. Humberto Exaltação Jesuíno, 4 

representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura Rebouças de Abreu, Sr. Matheus Florencio Rodrigues, 5 

representante do INAMARE e como convidado, o Sr. Cláudio Alves Batista, representante do SENAI CTM. O 6 

Coordenador temporário iniciou dando boas vindas a todos e solicitou a apresentação dos presentes. Na 7 

sequencia, realizou a leitura da revisão da Ata do mês de Novembro, referente à última reunião do ano de 8 

dois mil e quinze, que após correções textuais, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site 9 

do Fórum da Aprendizagem - http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo o Sr. 10 

Humberto destaca as dúvidas encaminhadas pelas empresas, em relação à inclusão do primeiro assunto 11 

sugerido em pauta: 1º) A Cota Aprendizagem e a atual Situação Econômica do Brasil: Dentro do Manual da 12 

Aprendizagem 2014, 9ª Edição, é possível verificar na questão de número 16, a informação a respeito, 13 

através deste questionamento: “16) Como ficam os contratos de aprendizagem quando há redução no 14 

quadro de pessoal da empresa? Os aprendizes não podem ser demitidos em razão da redução do quadro de 15 

pessoal, pois os contratos de aprendizagem em vigor se vinculam ao número de empregados existente no 16 

momento do cálculo da cota. Portanto, a redução do quadro de pessoal só gerará efeitos no futuro. Ademais, 17 

as hipóteses de dispensa são aquelas expressamente previstas no art. 433 da CLT, que não contemplam essa 18 

situação. Neste caso, os contratos de aprendizagem firmados devem ser mantidos até o seu termo final.” Em 19 

comentário a respeito, o Sr. Matheus destaca a Instrução Normativa nº 97/2012, Art. 10, §2º a qual 20 

disciplina que o aprendiz não pode ser demitido diante da redução de funcionários, antes do término do 21 

contrato. Também pontuou que quando as empresas encerram suas atividades, o aprendiz poderá ser 22 

desligado anteriormente. Em relação às empresas que reduziram seu número de funcionários, poderá ser 23 

feito o recálculo das cotas ao término de contratos que estavam vigentes para que empresa, havendo 24 

variação do número de aprendizes para novas contratações. Tal recálculo pode ser realizado conforme a 25 

apresentação do INAMARE, disponível pelo link: http://inamare.org.br/calculo-cota-aprendizes/ e caso haja 26 

necessidade de contribuição da equipe técnica do Instituto, o Sr. Matheus renova disponibilidade do 27 

INAMARE. O Sr. Humberto retoma a palavra e destaca algumas situações como forma de enriquecimento ao 28 

que acabou de ser apresentado, reforçando as situações adequadas, já apresentadas em outro momento. O 29 

Sr. Cristiano, do CIEE, questiona sobre as dificuldades de um aprendiz que é desligado de uma filial, cuja 30 

matriz se encontra em outro Município. Em resposta o Sr. Matheus ressalta que existe a possibilidade deste 31 

aprendiz ser remanejado a outra empresa, caso contrario, ele deve receber todas as verbas rescisórias, 32 

inclusive o Seguro Desemprego, única hipótese a qual é concedido ao aprendiz. Antes de passar ao segundo 33 

assunto, por sugestão do Sr. Matheus, comentou-se sobre a proposta de um calendário fixo, com previsão 34 

de datas para todas as reuniões do Fórum, no decorrer do ano de 2016, para uma maior facilidade de 35 

organização prévia de agendas para todos os envolvidos, assunto o qual seria comentado no terceiro item. 36 

Lembrando ainda, que mesmo com a aprovação deste calendário, as convocações serão encaminhadas 37 

normalmente. O Sr. Humberto reforça dias e horários sugeridos pela Dra. Liana e Sr. Fernando: todas as 38 

terceiras quartas-feiras de cada mês, às 14h00min. Diante da apresentação do calendário com as datas 39 

previstas, surgiram dúvidas somente em relação ao mês de dezembro, o qual se definiu ficar em aberto, de 40 
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forma a alinhar na reunião de Novembro/2016. O calendário foi aprovado pelos presentes, e será 41 

disponibilizado em breve; 2º) Avaliação das Reuniões em 2015: O Sr. Humberto inicia este assunto, 42 

destacando que a grande maioria dos aqui presentes participou das reuniões em 2015, e solicita 43 

comentários a respeito, de forma a obter novas sugestões, caso necessário. O Sr. Matheus observa que o 44 

INAMARE junto a Coordenação do Fórum, visa trazer temas afins, não somente às Instituições, mas às 45 

empresas também, o que acredita ser um ponto positivo, inclusive, destacando a participação das empresas 46 

em relação à apresentação dos “cases” e ressalta que particularmente, gostaria que tais apresentações 47 

continuassem, destacando ainda, a importância de sugestões por parte destas empresas, contribuindo com 48 

desenvolvimento de atividades das Instituições também. Tais sugestões podem ser encaminhadas por e-mail 49 

no decorrer das atividades, caso não sintam necessidade de comentar neste momento. A Sra. Valkiria pede a 50 

palavra para comentar uma situação ocorrida no ano de 2015, em relação ao novo edital proposto pelo 51 

SENAI CTM, visando à preocupação em relação aos jovens que procuram dentro do NRE (Núcleo Regional de 52 

Educação) possibilidades de vagas, mas o Sr. Humberto intervém e ressalta que este assunto deve ser 53 

deixado para outro momento, como tema destaque em reunião. A representante do SENAI da zona 05 54 

reforça que com esta instituição os editais continuam da mesma forma, e a empresa que ainda está com 55 

vaga em aberto pode entrar em contato, pois já estão com a turma formada. A Sra. Rosi, representante da 56 

empresa Cordiolli Transportes, sugere apresentação da evolução dos programas dentro das empresas, 57 

mesmo para aquelas que já apresentaram anteriormente, e por parte das Instituições também. 58 

Aproveitando o comentário, a Sra. Fátima, do Florescer, juntamente com a Sra. Andressa, do Lar Escola da 59 

Criança, se colocam a disposição para apresentar o “case” do programa o qual estão desenvolvendo em 60 

parceria. Em continuidade ao assunto brevemente citado pela Sra. Valkiria, o Sr. Cláudio, representante do 61 

SENAI CTM, ressalta que o edital de cursos e a dificuldade que estavam enfrentando em relação às turmas 62 

continuam com 68 vagas disponíveis em cursos de aprendizagem, mas ainda não possuem propostas de 63 

vagas suficientes nas empresas de forma a contratar estes aprendizes. Assim sendo, ficarão no aguardo 64 

destas vagas até o dia 29 de fevereiro. O Sr. Mangolin da Agencia do Trabalhador, se coloca à disposição 65 

para aquela empresa que quer divulgar vagas para a Aprendizagem, onde os aprendizes interessados 66 

poderão ser encaminhados para seleção, em seguida ao SENAI. O Sr. Cláudio intervém e reforça que o 67 

problema não é o jovem e sim a empresa, com a falta de disponibilização de vagas. Uma reunião específica 68 

foi realizada e somente o representante de uma empresa compareceu. O curso já está em prazo de 69 

prorrogação, inclusive os do SENAI da zona 05, que também prorrogou para o dia 07/03. Destacou-se ainda, 70 

em relação à GFIP correspondente ao SENAI, que é a de número 507, referente as empresas contribuintes 71 

deste “S”. Em ato contínuo, dentro do mesmo assunto, comentou-se que em Mandaguari existem ainda 09 72 

jovens que não foram contratados pelas empresas, de um projeto que teve inicio em meados de 2015. O Sr. 73 

Matheus completa que o INAMARE possui o cadastro com muitos jovens a espera, assim sendo é possível 74 

filtrá-los e encaminhá-los mediante situação da empresa, inclusive é possível, através do site, divulgar as 75 

vagas oferecidas. Como exemplo a empresa Perfileve, representada aqui pelo Sr. Luiz, que fez um breve 76 

comentário a respeito da grande procura que receberam, sendo muito favorável tal divulgação. Em 77 

continuidade ao seu comentário, Sr. Luiz nos contou ainda, que receberam por volta de 300 currículos de 78 

bons candidatos, acima de 18 anos, deixando-o surpreendido. As 05 vagas foram preenchidas de forma 79 

satisfatória, onde alguns deles já contavam com certa experiência, vindo de outras empresas, como 80 

funcionários efetivos e perderam a oportunidade pela crise a qual estamos todos passando. Em retomada à 81 
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palavra, o Sr. Humberto ressalta que tal situação vem de encontro ao comentário da Sra. Valkiria pela 82 

preocupação apresentada. Logo após, passou-se ao próximo e último assunto: 3º) Plano de Trabalho para 83 

2016 (Deliberar sobre um calendário fixo de datas para as reuniões / Formação de Comissões): Em relação 84 

ao calendário fixo, já ficou alinhado anteriormente. Quanto a Formação de Comissões, em discussão de 85 

forma mais minuciosa as atividades necessárias para o decorrer de 2016, foi proposto pelo Coordenador 86 

Temporário, um agendamento de Reunião com as Instituições para tal situação e divisão de grupos de 87 

trabalho (comissões), para o mês de março, mas antes da próxima Reunião do Fórum, onde poderá ser 88 

comunicado a todos os caminhos definidos. Em seguida, solicitou mais sugestões, caso alguém queira 89 

destacar. Como não houve nenhum comentário, o Sr. Matheus reforçou para finalizar, que em relação à 90 

nova proposta de trabalho e seleção de aprendizes apresentada pelo SENAI CTM, está chegando a Maringá 91 

somente agora, mas em outros lugares já fazem desta forma a algum tempo, relembrando que é onde a 92 

empresa seleciona previamente o aprendiz e depois o encaminhando às Instituições, e de certa forma, 93 

também muda a linha de pensamento em relação ao perfil de cada aprendiz quanto à necessidade da 94 

empresa, com maiores possibilidades de efetivação. Sem mais, o Coordenador agradece a participação de 95 

todos e finaliza esta reunião às 15 horas e 48 minutos. 96 










