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No décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 8 horas e 30 minutos, no SENAI 1 

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

da 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 passou para a leitura 8 

e revisão da Ata de Agosto/2014, a qual foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do Fórum 9 

da Aprendizagem - http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas, em seguida, solicitou que todos se 10 

apresentassem.  Prosseguiu-se com os assuntos da pauta 1º Vedação do Trabalho do Adolescente – Lista TIP: 11 

Diante de dúvidas surgidas, foi elaborada apresentação pelo representante do INAMARE, tratando sobre a 12 

idade mínima para ingresso trabalho regular, observações sobre as atividades insalubres e perigosas, sobre o 13 

Decreto nº. 6.481/2008, que regulamentou a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP) e, 14 

especificamente, sobre o Item 80, que dispõe acerca de trabalho que envolva levantamento de peso, 15 

restringindo-se da seguinte forma: se frequente, até 11 Kg para Meninos e até 7Kg para Meninas; se 16 

raramente, até 20 Kg para Meninos e até 15 Kg para Meninas. Em relação ao Art. 2º, §1º Decreto nº. 17 

6.481/2008, o Sr. Fernando de Syllos Junior, observou que tal disposição não se trata da situação da oficina 18 

protegida , mas sim da constatação das condições do ambiente de trabalho, através do Programa de 19 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o qual indica os riscos daquele ambiente e, conforme as conclusões, 20 

permite ou não que menores de 18 anos desenvolvam atividade naquele local. Ressaltou que, em alguns 21 

casos, a elaboração inadequada do PPRA pode levar conclusões equivocadas, como o caso de uma 22 

concessionária de veículos que indicava todo o ambiente como insalubre, mas após reavaliação do ambiente e 23 

adequação do PPRA, constatou-se a possibilidade dos aprendizes do curso de Mecânica de Manutenção de 24 

Automóveis desenvolverem a atividade sem risco. Sobre o trabalhos prejudiciais à moralidade, 25 

especificamente ao item 3 da Lista TIP, o Auditor do Trabalho esclareceu que a interpretação dada pela 26 

jurisprudência não atinge os supermercados, que apenas comercializam bebidas, diferente de 27 

estabelecimentos como bares, que tem como objeto principal além da venda, consumo de bebidas alcoólicas, 28 

criando ambiente que não contribui para o desenvolvimento social dos jovens. 2º Reposição Automática dos 29 

Aprendizes: Em resposta a sugestão de pauta de representantes da empresa Havan, a Sra. Juliana Sato iniciou 30 

sua fala informando que são comuns os desligamentos antecipados de aprendizes, resultando em cota 31 

descumprida e, assim acontecendo, a empresa deve verificar no site do INAMARE quais Entidades estão com 32 

turmas previstas ou recém-iniciadas para possível substituição, caso contrário, poderá haver uma negociação, 33 

colocando a real intenção da empresa, que possivelmente será a de aguardar uma nova turma, com a mesma 34 

Instituição ou diferente, para tal reposição aconteça. A Sr. Fabrícia completou que, normalmente a Entidade 35 

encaminha uma declaração, justificando e informando o início de nova turma em determinado tempo. Em ato 36 

contínuo, o Sr. Fernando ressaltou que um problema grave que ocorre em Maringá e Região é a resistência na 37 

reposição automática dos aprendizes após o término de contratos. O Auditor declarou que tal situação é 38 

absurda após todo trabalho realizado ao longo dos anos e anunciou mudança de forma de atuação: não mais 39 

notifica a empresa para que contrate, mas está autuando no caso de resistência imotivada de contratação. No 40 
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caso de algum aprendiz se desligar no meio do curso, reforça o que foi dito pela Sra. Juliana, a empresa deve 41 

verificar e negociar, caso não haja disponibilidade de adolescentes no momento, lembrando ainda, que o 42 

INAMARE disponibiliza em seu site os Calendários de Programas em Maringá e em cidades da região, 43 

elaborado com a contribuição das instituições formadoras, motivo pelo qual devem estar sempre atualizados.  44 

O Sr. Matheus completou que no site do INAMARE há informação sobre como calcular a cota aprendizagem, 45 

no caso de empresas que desconhecem ou tem dúvidas da cota-aprendizagem atual. O Assessor Jurídico do 46 

INAMARE disse ainda que a resistência de contratação reflete nas turmas que irão iniciar, pois outros jovens já 47 

estão sendo preparados pelas instituições formadoras e encaminhados para empresas, sendo que a 48 

insuficiência de empresas para encaminhar os demais, faz com que a Entidade adie a data de início, o que 49 

afeta também as empresas comprometidas com a Aprendizagem Profissional. O Sr. Mangolin, da Agência do 50 

Trabalhador, questionou a respeito de Órgãos Públicos não contratarem aprendizes, e o Sr. Fernando 51 

respondeu prontamente que a limitação está no fato de que os aprendizes são contratados sob o regime da 52 

CLT e a regra da Administração Pública é regime estatuário, mediante realização de concurso público. O 53 

Auditor Fiscal do Trabalho destacou ainda que a questão é a ausência de previsão legal específica para a 54 

Administração Pública contratar aprendizes, de modo que os Municípios que o fizeram sem lei prévia, não 55 

tiveram suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Citou o caso dos Correios, empresa pública que 56 

contrata aprendizes através de Concurso Público. 3º Tiro de Guerra: Destacou-se a necessidade de completar 57 

a escala de participação das Entidades em divulgação dos programas de aprendizagem, de 29 de setembro a 58 

09 de outubro, no Tiro de Guerra, lembrando ainda, a necessidade de informações das Entidades, a respeito 59 

do Calendário de Programas para 2015, para que seja divulgado neste momento e inserido no site do 60 

INAMARE, que necessita com urgência para divulgação. Para que não haja mais atrasos por parte das 61 

Entidades, Sr. Fernando solicitou ao INAMARE, que o informe a respeito de tais Instituições que não fornecem 62 

tais dados, para que ele mesmo entre em contato, pois todos são prejudicados, inclusive o M.T.E.; 4º 63 

Encaminhamento de representantes ao Fórum Regional de Aprendizagem do Paraná: Definiu-se os 64 

representantes para participação neste Fórum, na data de 17 de novembro de 2014, em Curitiba, a Sra. Carla, 65 

como Coordenadora do Fórum de Aprendizagem de Maringá e o Sr. Matheus, como representante do 66 

INAMARE. Discutidos os assuntos previstos em pauta, a presidente encaminhou para o fim da reunião, 67 

destacando que a próxima será realizada no dia 21/10/2014, às 8 horas e 30 minutos, na sala de eventos da 68 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, Avenida Duque de Caxias, 1020 - Zona 7, CEP 87020-025, 69 

ao lado do Mercadão Municipal, encerrando esta às 10 horas e 15 minutos. 70 








