
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DA APRENDIZAGEM  DE MARINGÁ E  REGIÁO 

AGOSTO/2014  

 

Juliana Patricia Sato – MPT 
Fernando de Syllos Junior – M.T.E 

Carla Beatriz Bernardi Machado – APAE Maringá 
Humberto Exaltação Jesuíno – E. P. Profª Laura Rebouças 
de Abreu 

Sandra Regina de Almeida Tavares – INAMARE 
Matheus Florencio Rodrigues – INAMARE 
Renata Alessandra Vanjura Sapanós Trizotti – SENAI 

Cristiano Silva – CIEE/PR 
Edna Aparecida Sarro Siqueira – Com. Ass. Bom Pastor 

 

No décimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 8 horas e 35 minutos, no SENAI CTM, 1 

Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se os integrantes do Fórum da 2 

Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa 3 

para organização dos trabalhos, Srta. Juliana Sato, representante da Procuradoria do Trabalho 9ª Região – 4 

PTM Maringá, o Sr. Fernando de Syllos Junior, representante do Ministério do Trabalho e Emprego – 5 

GTRE/Mgá, Sra. Carla Beatriz Bernardi Machado, representante da APAE de Maringá, Sr. Humberto Exaltação 6 

Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura Rebouças de Abreu, Sr. Matheus Florencio 7 

Rodrigues, representante do INAMARE. A presidente iniciou dando boas vindas a todos e solicitou que se 8 

apresentassem. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão da Ata de Julho/2014, a qual foi aprovada por 9 

unanimidade e será disponibilizada no site do Fórum da Aprendizagem - 10 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Diante do atraso em relação ao inicio da reunião, o Sr. 11 

Fernando de Syllos Junior, destacou que o horário deve ser respeitado iniciando pontualmente às 08h30min, 12 

para que seja possível discutir todos os assuntos previstos em pauta, sem exceder o horário de término, 13 

lembrando ainda, pelo Sr. Humberto, que para este dia, ao término da pauta, previsto para as 10h30min, 14 

aconteceria a Eleição para composição da nova Diretoria do INAMARE. Em ato contínuo, prosseguiu-se com os 15 

assuntos da pauta 1º Férias dos Aprendizes: O Sr. Matheus iniciou tal assunto, citando o que traz o “Manual 16 

de Aprendizagem”, pontuando que as férias de um aprendiz menor de 18 anos devem conciliar com as férias 17 

escolares; no caso dos contratos com até um ano de duração, a orientação é que o período de férias seja 18 

indenizado no momento da rescisão. Já no caso dos contratos estipulados por mais de um ano, observa-se que 19 

é possível que o aprendiz usufrua o período de férias em sua constância, logo o ideal é que coincida com as 20 

férias escolares, ou julho, ou em dezembro / janeiro, destacando-se que este período também deve coincidir 21 

com o período de férias previsto no calendário do curso de aprendizagem. Em relação às empresas que 22 

concedem férias coletivas, o Sr. Fernando esclareceu que os aprendizes que não atingiram o período 23 

aquisitivo, fruirão a título de Licença Remunerada, situação que não afeta as férias que eles fizerem jus, não 24 

gerando futuros descontos. Ainda com a palavra, e se tratando de assunto conexo, o Sr. Fernando esclareceu 25 

que nos casos de Efetivação dos Aprendizes, o Manual da Aprendizagem traz duas possibilidades: 1) A extinção 26 

do contrato, pagamento das verbas rescisórias e recontratação como efetivo; e 2) Mera alteração contratual. 27 

O Sr. Humberto declarou que vem orientando as empresas conforme a primeira possibilidade. O Auditor Fiscal 28 

do Trabalho entende como o ideal a simples alteração contratual no caso de efetivação, pois garante-se ao 29 

aprendiz a continuidade do contrato de trabalho e seus reflexos para efeitos de férias e 13º salário, e que,  em 30 

desfavor da hipótese de rescisão e recontratação, há a possibilidade de configuração de fraude ao FGTS.  A 31 

Sra. Ana Carolina questionou sobre a situação dos aprendizes que após efetivados passam a receber salário 32 

menor do que o Piso Regional, que é o mais favorável para um aprendiz. O Sr. Yury, representante da empresa 33 

I.G. completou que a empresa segue o piso salarial de R$ 3,76/hora, e que o salário-hora de um aprendiz, com 34 

base no Regional, está em R$ 4,47/hora, e depois de efetivado o salario do então aprendiz diminuiria. O Sr. 35 

Fernando se posicionou que o mais aconselhável é que a empresa registre o aprendiz com base no salário 36 

mensal e não no salário-hora, para que não se caracterize a redutibilidade salarial, situação vedada por lei; 2º 37 

Divulgação dos Cursos Técnicos pelo Núcleo Regional de Educação: A Sra. Beth Neves, do Núcleo Regional de 38 

Educação, apresentou relação de cursos técnicos em diversas áreas de atuação, disponibilizados em escolas e 39 

colégios estaduais, os quais enfrentam dificuldades em formar turma, assim sendo, solicitou colaboração 40 
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específica às entidades e empresas que constituem o Fórum de Aprendizagem, a visitar as escolas, 41 

colaborando na divulgação de tais cursos, ressaltando a falta de funcionários para preenchimento de vagas em 42 

muitas empresas de nosso Município; 3º Agendamento de reuniões com o Dr. Fábio com os seguintes 43 

assuntos: SGA e PCD: A Sra. Juliana transmitiu data agendada pelo Dr. Fábio de reunião para alinhamento de 44 

situações relacionadas ao SGA, para o dia 26 de agosto, às 14h, na Procuradoria. Quanto ao agendamento da 45 

reunião com foco na inclusão da pessoa com deficiência nos programas de aprendizagem, ainda não ficou 46 

definida. Aproveitando o momento, a Sra. Juliana também ressaltou a respeito da participação das entidades, 47 

em divulgação dos programas de aprendizagem, no Tiro de Guerra, com inicio em 29 de setembro a 09 de 48 

outubro, às 07h30min. O Sr. Matheus destacou a necessidade de divulgar os cursos da área técnica, como os 49 

do SENAI, pela idade dos participantes que estarão presentes naquele local e a necessidade de formar turmas 50 

com maiores de 18 anos em tal Instituição. O Sr. Humberto completou a fala do Sr. Matheus, lembrando que 51 

os cursos de Mecânica Diesel, do SENAT, também se enquadram em tal situação; 4º Orçamentos para 52 

encaminhamento de representantes às Reunião do Fórum Regional de Aprendizagem do Paraná: O Sr. 53 

Cristiano comentou a respeito das datas das próximas reuniões do Fórum de Aprendizagem de Curitiba, agora 54 

intitulado como Fórum de Aprendizagem do Paraná, e os custos para o envio de dois representantes, se 55 

comprometendo a encaminhar uma planilha mais específica à secretaria do Fórum, para repasse a todos os 56 

envolvidos. O Sr. Humberto ressaltou a possibilidade de participação das empresas Crivialli e Usina Santa 57 

Terezinha, nos Fóruns do Paraná e Nacional, sobre a revisão dos CBOs. O Sr. Evaldo, representante da empresa 58 

Crivialli ficou de verificar junto a seus superiores, a possibilidade de participarem. Discutidos os assuntos 59 

previstos em pauta, a presidente encaminha para o fim a reunião, destacando que a próxima será realizada no 60 

dia 16/09/2014 (3ª feira), às 8 horas e 30 minutos, na sala de eventos do SENAI CTM, Rua José Correa de 61 

Aguiar, nº 361, Jardim Leblon (próximo ao Hospital Municipal), encerrando esta às 10 horas e 27 minutos. 62 












