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Aos 17 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta 

minutos, no auditório da ALCOPAR de Maringá, reuniu-se a equipe que compõe o 

Fórum de Aprendizagem de Maringá e convidados, conforme lista de presença 

datada de 17/08/2010 (anexa), para reunião ordinária, constou as ausências dos  

membros titulares do Fórum: Dra Neli Andonini (Ministério Público do Trabalho) 

devido estar gozando férias e Fabiana Cristina de Azevedo (SESI), devido 

compromisso em Curitiba, substituídos por seus representantes Dr. Fábio Aurélio da 

Silva Alcure (Ministério Público do Trabalho) e Sr. Jorge Pedro da Cruz Santos 

(SSET).  

Após a leitura da ata, foi confirmada a sua aprovação caso não houvesse 

discordância, lembrando que as atas são encaminhadas por e-mail a todos os 

membros do Fórum para leitura antes da próxima reunião ordinária. Para aprovação 

desta ata contou-se com a presença de 21 pessoas, destas 14 votaram para 

aprovação e os demais não se pronunciaram. 

O Sr. Fernando de Syllos Jr MTE; sugeriu que primeiramente fossem tratadas as 

pendências anteriores para somente depois dar início na pauta: 1) As instituições 

não encaminharam os nomes completos dos titulares e suplentes para as reuniões. 

2) Não foi possível a confirmação sobre o encaminhamento da ficha de adesão a 

secretaria. 3) Permanece pendente a falta de dados para o banco de dados sobre os 

cursos atuais, foi reforçado que as informações sejam encaminhadas a secretaria do 

Fórum, por e-mail. 4) Não foi concluído o levantamento sobre os cursos realizados 

após 2002 e os atuais; 5) Sobre o SITE, está em funcionamento e estão abertas as 

sugestões, devendo haver as visitas continuadas. 6) A Comissão Temática I irá fazer 

apresentação de suas atividades na próxima reunião; 7) Criação da logomarca ficou 

de cada um trazer uma sugestão que será votada na próxima reunião. 

Referente à pauta da reunião, O Sr. Fernando de Syllos Jr – MTE, esclareceu: 1) 

Pontos importantes sobre o local de trabalho dos menores, quanto as condições 

insalubres e perigosas, e que cada caso deve ser considerado individualmente, e 

que o MTE, está disponível para quaisquer esclarecimentos e ajuda que as 

empresas necessitarem, bem como seus departamentos técnicos. O Dr. Fabio 

também comentou sobre este assunto e disse para as empresas contratarem no 

mínimo 51% de aprendizes menores e os outros 49% maiores observando os riscos 

existentes em cada empresa. 2) O Sr. Fernando de Syllos Jr – MTE, comentou que 

as instituições devem se preparar, fazendo as adequações em seus estatutos para 
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permitir a inclusão dos alunos maiores de 18 anos em seus cursos. Informando 

ainda dados relevantes que vem estudando sobre onde deve haver vagas, há dados 

em estudo que são: 1.183 empresas obrigadas a contratar, somando 2.727 vagas e 

o quadro atual é 292 aprendizes contratados, observando ainda que há uma 

margem de erro de 30% nesses números. 3) Quantos aos custos elevados 

mencionados pelas Usinas que estão distantes de Maringá, o Sr. Claudio esclareceu 

que a estrutura física e equipamentos deixam os custos altos, sendo estes 

necessários para uma boa formação, e que a montagem de uma estrutura em cada 

usina inviabiliza o projeto.  4) A próxima reunião ocorrerá no dia 21/09/2010 às 

8h30’, no SENAC de Maringá, na Avenida Colombo, 6.213, Maringá – PR, fone (44) 

3262-6765, contato Dalva. 

Eu Jorge Pedro da Cruz Santos, 2º secretário do Fórum de Aprendizagem de 

Maringá lavro e assino a presente ata juntamente com o presidente e coordenadores 

presentes. 
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