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No décimo sétimo dia do mês de junho do ano dois mil e quinze, às 9 horas e 06 minutos, no Instituto SENAI 1 

de Tecnologia em Metalmecânica, Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, 2 

reuniram-se os integrantes do Fórum da Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de 3 

presença anexa. Compuseram a mesa para organização dos trabalhos, Dra. Liana Cláudia Borges Paulino, 4 

representante do Ministério Público do trabalho – MPT, Sr. Fernando de Syllos Junior, representante do 5 

Ministério do Trabalho e Emprego – GRTE/Mgá, Sra. Carla Bernardi Machado, representante da APAE e Sr. 6 

Matheus Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. O Sr. Humberto Exaltação Jesuíno justificou sua 7 

ausência por motivo de saúde.  A Coordenadora temporária iniciou dando boas vindas a todos e solicitou a 8 

apresentação dos presentes como de costume. Com a palavra, Dra. Liana Claudia Borges Paulino, Procuradora 9 

do Trabalho no Município de Maringá, fez sua apresentação oficial ao Fórum da Aprendizagem e informou 10 

que a PTM Maringá possui grande demanda de trabalho, com significativa quantidade de procedimentos 11 

ativos. Por esse motivo a Procuradora participará de forma esporádica no Fórum, nos casos de pautas 12 

coletivas ou quando os assuntos forem afetos ao Ministério Público do Trabalho. Frisou também que questões 13 

individuais das empresas deverão ser tratadas exclusivamente na Procuradoria, uma vez que o espaço do 14 

Fórum é voltado a discussão e fomento de ideias que beneficiem a Aprendizagem Profissional como um todo. 15 

Orientou ainda que no tocante a assuntos eminentemente técnicos, o Auditor Fiscal do Trabalho, Sr. 16 

Fernando de Syllos Junior, poderá atender eventuais dúvidas, plenamente. Após, deu-se continuidade às 17 

apresentações dos presentes. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão da Ata de Maio, que, após 18 

correções, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do Fórum da Aprendizagem - 19 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo, prosseguiu-se com os assuntos da pauta 20 

1º Case da Recco: A Srta. Jaqueline, gerente de RH da empresa, iniciou a apresentação com vídeo institucional 21 

sobre a empresa e relato de aprendizes. A representante da Recco destacou que o trabalho junto aos 22 

aprendizes visa, além do desenvolvimento profissional, a valorização do relacionamento interpessoal no 23 

ambiente de trabalho. Destacou também que a empresa busca propiciar aos aprendizes a vivência nas etapas 24 

da produção, permitidas pelos respectivos programas de aprendizagem. Encerrada as considerações da 25 

empresa, o Sr. Matheus, representante do INAMARE, agradeceu a participação, parabenizou a empresa pelas 26 

práticas adotadas em relação ao desenvolvimento dos aprendizes e questionou quais as percepções da 27 

empresa em relação a alteração do plano de cursos, a qual extinguiu o Programa de Aprendizagem em 28 

Confecção Industrial, originando os Programas de “Costureiro Industrial” e “Modelista de Roupas”. O Sr. 29 

Fernando de Syllos Junior, interviu perguntando quais as mudanças que os novos planos de curso trouxeram 30 

no cotidiano das empresas. A Srta. Jaqueline expressou sua percepção que o programa antigo propiciava o 31 

auxílio na produção de modo geral, sendo que o programa atual limita-se ao desenvolvimento da prática na 32 

operação das máquinas de costura. Diante da atual proposta do curso, Dra. Liana salientou que a Lista TIP 33 

veda aos menores de 18 anos que estes estejam sujeitos a condições de trabalho com instrumentos pérfuro-34 

cortantes, o que ensejou o questionamento do Auditor Fiscal do Trabalho se as máquinas dispõe de 35 

dispositivos de proteção. A representante da Recco esclareceu que, apresentado o novo plano de curso, as 36 

instituições formadoras e a empresa tomaram o cuidado de realizar a seleção apenas com maiores de 18 anos 37 

e que em relação aos EPCs (equipamentos de proteção coletivos), afirma que determinadas máquinas de 38 

costuras não podem ser assim aparelhadas. Na sequência, a Sra. Eleonora, representando a F.A. Maringá 39 

manifestou-se, apontando que alteração do plano de curso trará dificuldades de adaptação para empresa, 40 

pois as máquinas nas quais os aprendizes desenvolverão prática laboratorial na instituição formadora são 41 
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incompatíveis com máquinas existentes na F.A. Maringá, as quais são específicas para a costura de colchões. A 42 

Sra. Renata, representando o SENAI Educação, declarou que todas as alterações decorreram do Catálogo 43 

Nacional da Aprendizagem Profissional (CONAP), de modo que o SENAI Maringá apenas se adequou a estas 44 

mudanças. Sra. Jaqueline também interviu, expressando como elementos complicadores para a empresa: que 45 

os aprendizes desenvolvem a prática laboratorial em tecidos diferentes daqueles usados como matéria-prima 46 

e que acredita que o curso de modelista terá baixa procura e também pouca efetivação, uma vez que são 47 

profissionais que as empresa demandam em menor quantidade, comparados aos profissionais de produção. 48 

Face a afirmação, Dra. Liana ressaltou a importância da variedade de cursos a serem ofertados, abrindo leque 49 

de oportunidades aos envolvidos. Em razão da intervenção da F.A. Maringá, o Sr. Fernando pretende fazer 50 

levantamento das empresas do segmento de colchões com objetivo de verificar se é viável a formação de 51 

turma específica a atender esta demanda. A Sra. Eleonora apontou que empresa possui cota de 16 aprendizes 52 

e que o aproveitamento de aprendizes no setor produtivo é o que melhor atende a demanda da empresa, 53 

disponibilizando a contatar as empresas do mesmo ramo de atividade para identificar o interesse em eventual 54 

turma específica. 2º Ação concreta e erradicação do Trabalho Infantil: Pelo representante do INAMARE, 55 

apontou-se que no Dia 12 de Junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e que, em 56 

razão da suspensão da Certificação de Responsabilidade Social na Aprendizagem, o Fórum apresentará o 57 

relato de um aprendiz. Com a palavra, Dra. Liana apontou que a mencionada data é muito importante para o 58 

Ministério Público do Trabalho, uma vez que o combate ao trabalho infantil trata-se de uma das metas 59 

institucionais, esclarecendo que este ano a PTM Maringá não conseguiu realizar nenhuma ação pontual, dada 60 

a grande demanda trabalho a ser cumprida, mas que a Procuradora apoiará as futuras ações a serem 61 

realizadas nesse sentido desde que previamente comunicadas, permitindo a organização operacional do 62 

órgão. Na sequência, a Sra. Edna, representando a Comunidade Bom Pastor de Nova Esperança, declarou que 63 

entidade participou de evento realizado em conjunto com este município, com o objetivo de divulgar a data e 64 

a ação a que se destina. Também, a Sra. Emiliana, representando o PETI, declarou que realizaram panfletagem 65 

nas principais avenidas de Maringá para ressaltar a data. Em razão da participação de Dra. Liana em outro 66 

compromisso fora de Maringá, interrompeu-se o assunto e passou-se a discutir a alteração do horário do 67 

Fórum da Aprendizagem de Maringá. O Auditor Fiscal do Trabalho agradeceu a participação de Dra. Liana na 68 

reunião e declarou que diante dos conflitos de agenda com os treinamentos propiciados pelo M.T.E., sugeriu 69 

que as reuniões ocorressem no período da tarde. Assim, com a finalidade de conciliar a agenda da 70 

Procuradora do Trabalho e do Auditor Fiscal do Trabalho, fica estabelecida que as reuniões passarão a 71 

ocorrer na terceira quarta-feira do mês, às 14h. Após despedida e saída de Dra. Liana, deu-se continuidade 72 

ao terceiro assunto. Apresentado pelo representante do CIEE/PR, Sr. Cristiano Silva, o jovem Adriel Teodoro 73 

iniciou o relato de sua experiência como aprendiz, narrando, em síntese, que participou da primeira turma de 74 

aprendizagem do CIEE/PR em Serviços Administrativos, realizada em Maringá, e que após as dificuldades de 75 

iniciar a prática profissional, demonstrou empenho e comprometimento, o qual foi reconhecido pela 76 

empresa. Ainda como aprendiz, conseguiu negociar e adquiriu terreno de forma parcelada. Após término do 77 

programa de aprendizagem, recebeu outras propostas de emprego, atualmente trabalhando em um escritório 78 

de contabilidade, atividade a qual concilia com iniciativas empreendedoras, como a criação uma rede de 79 

venda de lingeries e uma marca de T-shirts. Atualmente com apenas 19 anos, escreveu um livro contando sua 80 

trajetória: “Aprendiz de Sucesso”, sendo aplaudido pelos presentes ao fim de seu relato. A Sra. Carla, 81 

agradeceu a participação do jovem, relatando que trata-se de incentivo a todos. Discutidos os assuntos 82 
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previstos em pauta, a coordenadora temporária encaminha para o fim a reunião, destacando que a próxima 83 

será realizada no dia 22/07/2015 (4ª feira), às 14 horas. Em decorrência da mudança de data e horário, o local 84 

da reunião será confirmado no decorrer do mês e divulgado a todos através da convocação ordinária, 85 

restando encerrada a presente reunião às 10 horas e 35 minutos.  86 












