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Aos 10 (decimo) dia do mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 8 horas e 30 minutos, na 1 

Sala de Reuniões do Ministério Público do Trabalho, localizado na Avenida Centenário, nº. 116 - Zona 2 

Armazém, em Maringá-PR, reuniu-se em Assembléia Ordinária Mensal os titulares que integram o 3 

Fórum da Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. 4 

Compuseram a mesa para organização dos trabalhos, Dra. Neli Andonini Procuradora do Trabalho, Sr. 5 

Humberto Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Professora Laura Rebouças de 6 

Abreu, o Sra. Fabiana de Aquino Martines, representante do Lins de Vasconcellos, a Sra. Carla Beatriz 7 

Bernardi Machado, representante da APAE Maringá. Após deliberação entre os presentes a Dra. Neli 8 

passou a presidir a reunião e a Sra. Carla a secretariou. O presidente iniciou dando boas vindas aos 9 

presentes e em seguida solicitou que todos se apresentassem, na sequência, passou-se para o 1º 10 

assunto: A leitura da Ata anterior e após deliberação foi aprovada por unanimidade, a mesma será 11 

disponibilizada no site do Fórum da Aprendizagem. Passou-se a discutir o 2º assunto: Resposta da 12 

ACIM as solicitações do Fórum da Aprendizagem:  a)Representante da ACIM nas reuniões do Fórum 13 

Sr. Marcelo Antônio da Silva (titular) e Rony Cesar Guimarães (suplente); b)apoio as formaturas:  o 14 

plano de trabalho e  a receita do ano de 2013  foi aprovada no ano anterior no ano de 2012, sendo 15 

assim não há verba disponível para o ano vigente(2013). Tem-se a proposta de inserido no plano de 16 

trabalho a “apoio as formaturas” a ser aprovado no ano 2013 para execução no ano de 2014. 17 

Consolidando a parceria já existente. A ACIM cederá o salão para os eventos de formatura desde que 18 

as entidades façam agendamento com antecedência; c) Estudo/Pesquisa dos indicadores das 19 

necessidades do mercado local: parceria com o INAMARE, o mesmo já entrou em contato 20 

disponibilizando parceria, porém até a presente data não houve retorno do parceiro ACIM; d) Selo de 21 

Responsabilidade Social - foi solicitada a parceria na chancela do selo já que o parceiro possui 22 

conhecimento do processo de execução. Passou-se a discutir o 3º assunto: Selo de Responsabilidade 23 

Social da Aprendizagem – Fica acordada e registrado em ata a participação de um representante das 24 

entidades sociais na reunião da comissão do Selo para finalizar o regulamento. Com aprovação dos 25 

presentes na reunião realizou-se a convocação dos representantes das entidades formadoras para 26 

reunião da comissão previamente agendada para o dia 18 de junho de 2013, às 8 horas e 30 minutos 27 

no INAMARE – sito Av: XV de novembro, 1058 -2º andar – sala 202. Ressaltado a necessidade do 28 

conhecimento da Portaria 656 de todos os envolvidos para data prevista da reunião. A secretaria do 29 

Fórum fará convocação por e-mail. Passou-se a discutir o 4º assunto: Portaria 723 – Dra. Neli Andonini 30 

fez as considerações e leitura da resenha da reunião do Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional 31 

que ocorreu no ultimo dia 23 de maio de 2013 no auditório do Edifício Sede- MPS/MTE – Brasília – DF. 32 

Ressaltando a prorrogação da Portaria 723 até 30 de julho de 2013 e a necessidade de espaço de voz 33 

no Fórum Estadual. Passou-se a discutir o 5º assunto: Questionamentos sobre a Capacitação 34 

Pedagogos – NRE pelo INAMARE – Dr. Matheus, assessor jurídico, relata sobre os questionamentos 35 

que vem recebendo após a capacitação. Dificuldades apresentadas: 1- à inserção dos jovens 36 

aprendizes de 14 anos; justificando que a maioria dos cursos ofertados não contempla esses 37 
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aprendizes. 2-Citou exemplo também do município de Paiçandu que questiona a necessidade de 38 

implantação do Programa de Aprendizagem no município. A Sra. Elizabeth do NRE colocou que as 39 

escolas estaduais após a capacitação realizaram triagem com os alunos, orientaram as famílias a 40 

procurar o INAMARE e as instituições formadoras na busca dos projetos e não houve retorno. Dra. Neli 41 

explica que o está acontecendo e uma interpretação errônea, e que existe uma grande diferença entre 42 

a organização dos cursos ofertados pelas entidades formadoras e emprego imediato que as famílias 43 

vêm buscar, havendo retaliações via telefone por falta de informação correta e esclarecedora. Sra. 44 

Elizabeth sugeriu agendamento de outra reunião com as pedagogas para esclarecimento do programa 45 

de aprendizagem. Em contra partida Dra. Neli sugere a elaboração de um texto esclarecendo o 46 

processo de aprendizagem, sanando as dúvidas apresentadas, que ficou sob a responsabilidade da Sra. 47 

Juliana Sato representante do MPT pela redação e envio do texto a coordenação do Fórum e INAMARE 48 

para apreciação e correção e posteriormente o repasse por e-mail ao NRE que deverá reenviar a todos 49 

os pedagogos. Dra. Neli questionou as entidades presentes se foram procuradas pelas famílias ou 50 

alunos estaduais, apenas o representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura Rebouças de Abreu 51 

se posicionou quanto à procura das famílias, segundo o Sr. Humberto as famílias foram orientadas e 52 

encaminhadas para outras entidades também, quando os cursos ofertados por esta instituição não 53 

contemplava o esperado pela família e ou aprendiz. A Sra. Elizabeth se posicionou relatando que há 54 

muita oferta de programas para os adolescentes/jovens que não vem de encontro com o interesse 55 

deste publico e as famílias buscam a empregabilidade, ainda colocou da necessidade de um trabalho 56 

na mídia de conscientização sobre os programas com foco na aprendizagem, que tem como objetivo 57 

capacitar para o trabalho e não empregar. Afirmando que os alunos buscam cursos no Pronatec e as 58 

famílias buscam emprego, renda imediata, e que o interesse do jovem mudou. Dr. Matheus coloca que 59 

muitos jovens não sabem o que querem, os cursos mais procurados são os de auxiliar bancário e 60 

mecatrônica. Dra. Neli sugeriu que as entidades formadoras se responsabilizassem por elaborar a 61 

descrição do curso ofertado, perfil do candidato para ser disponibilizado no site. Sra. Edna colocou que 62 

discorda da fala que há muitos cursos ofertados, no seu ver há falta de programas que atenda toda a 63 

procura e demanda. A Sra. Joceli – Sasc se posicionou explanando sobre o Pro Jovem onde os 64 

aprendizes participam deste programa especifico enquanto aguardam a vaga para o programa de 65 

aprendizagem. Dra. Neli coloca que há um diferencial nos programas de aprendizagem desenvolvidos 66 

pelas entidades formadoras o acompanhamento técnico periódico de psicólogos, pedagogos e serviço 67 

social que buscam sanar as dificuldades e evasão e finalizam os cursos com mais de 85% dos 68 

aprendizes. Os cursos de pré-aprendizagem preparam, capacitam os jovens/adolescentes para o passo 69 

seguinte o mercado de trabalho, e neste período sabe que necessitam de 75% de presença, notas boas 70 

para dar continuidade ao processo. Passou-se a discutir o 6º assunto: Divulgação do Programa de 71 

Aprendizagem em reuniões de pais, igrejas, secretarias dos municípios, TV, mídia entre outros; como 72 

já havia sido citado em reunião do Fórum, fica sob-responsabilidade da comissão organizar a 73 

divulgação. Passou-se a discutir o 7º assunto: INAMARE –Dr. Matheus solicita às entidades que envie a 74 
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programação dos cursos. Passou-se a discutir o 8º assunto: SASC – convidados especiais Sr. Flavio 75 

Vicenti secretário da SASC e a Sra. Rosa Maria gerente da SASC, que retomaram as discussões sobre a 76 

captação de recursos para o financiamento dos projetos de aprendizagem das entidades sociais, Sr. 77 

Flavio Vicenti fez um levantamento junto à secretaria sobre os planos de trabalho entregue pelas 78 

entidades formadoras, e observou que algumas entidades desistiram no decorrer do processo. 79 

Justifica que hoje trabalha com orçamento aprovado no ano de 2012, mas que esta aberto à discussão, 80 

e necessita que as entidades sociais interessadas pela captação de recurso envie seu plano de trabalho 81 

até 30 de junho de 2013, para que possa ser inserido no orçamento do ano de 2014. Sr. Humberto 82 

sugeriu o agendamento de uma reunião com os envolvidos para orientação, lembrando que as 83 

planilhas - plano de trabalho entregue pelas entidades encontram-se com os valores defasados. Sr. 84 

Flavio Vicenti concorda com a sugestão e fica Pré-agendado reunião na SASC para o dia 20 de junho de 85 

2013, ás 8 horas e 30 minutos, sujeito a confirmação. Passou-se a discutir o 9º assunto: Encontro de 86 

Aprendizes – trabalho a ser realizado pelas entidades sociais/ formadoras que vem de acordo com a 87 

Lei Nacional no dia 12 de junho. Os trabalhos realizados deveram ser reportados a secretaria do 88 

Fórum. SASC faz o convite da programação do dia 11 de junho de 2013 que ocorrerá na Praça em 89 

frente a Prefeitura de Maringá as 9 horas. Passeata, brincadeiras, apresentações, distribuição de 90 

folders e lanche. Relembrando que o tema deste ano Erradição do Trabalho Infantil – Trabalho 91 

Doméstico. Passou-se a discutir o 10º assunto: Brasília - O MPT entrou em contato com Brasília e 92 

obteve retorno quanto a vinda um representante técnico na reunião mensal do Fórum de 93 

Aprendizagem para o dia 16 julho de 2013, para esclarecimento de dúvidas. Sujeito a confirmação, 94 

assim que a visita for confirmada a secretária do Fórum enviará e-mail e os interessados deverão 95 

enviar seus questionamentos com 5 (cinco) dias de antecedência. Passou-se a discutir o 11º assunto: 96 

Alteração da data da Reunião Mensal do Fórum da Aprendizagem – no início do ano de 2013 a data 97 

da reunião mensal foi alterado por solicitação do Conselho Tutelar, colocada em reunião, aprovada 98 

por unanimidade, a alteração foi colocada em prática, porém a presença destes representantes não 99 

tem ocorrido. Com dificuldade na organização das reuniões a coordenação coloca em votação o 100 

retorno da data anterior da reunião. Votado pelos presentes e aprovado a alteração para as terceiras 101 

terças feiras do mês, aprovada por unanimidade, próxima reunião agendada para o dia 16 de julho de 102 

2013 (3ª feira). Ficou para o Sr. Guerra representante do SENAI – CTM confirmar as próximas reuniões 103 

do Fórum no Salão de Reunião do SENAI CTM. Passou-se a discutir o 12º assunto: Tiro de Guerra – de 104 

acordo com a proposta levantada na reunião do Fórum no início do ano membros da coordenação foi 105 

ao Tiro de Guerra apresentar o Programa de Aprendizagem com intuito de divulgação, e busca de 106 

jovens com interesse nos cursos ofertados pelas entidades formadoras. O Tenente responsável na 107 

época sugeriu o retorno para divulgação no meio do ano onde o número de jovens inscritos é maior. 108 

Acatado a sugestão a coordenação retomou o assunto falando com o Tenente Wouters, que 109 

prontamente repassou a data de 30 de setembro de 2013 até 10 de outubro de 2013 no período da 110 

manhã, para atender a todos os jovens - horário de chegada ao Tiro de Guerra para inscrição ás 7 111 
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horas da manhã.  Representantes das entidades formadoras irão se organizar para cada dia um 112 

representante estar falando com esses jovens às 11 horas. Sra. Juliana Sato ficou responsável de levar 113 

a proposta ao Tenente Wouters, aguardaremos retorno. Passou-se a discutir o 13º assunto: Convite 114 

Conferencia Municipal da Educação que ocorrerá no dia 10 de junho de 2013, às 19 horas e 30 115 

minutos. Passou-se a discutir o 14º assunto: Mostra de Trabalho formado comissão organizadora da 116 

mostra de profissão: Sr. Humberto Exaltação – representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura 117 

Rebouças de Abreu; a Sra. Eleonora Monteiro representante da empresa FA Maringá; Sra. Juliana Sato, 118 

representante do MPT; Sra. Sandra Tavares representante do INAMARE; Sr. Cristiano representante do 119 

CIEE e representante da secretaria do Fórum para reunião no dia 21 de junho de 2013 – 6º feira às 13 120 

horas e 30 minutos na sala de reunião da Procuradoria do Trabalho. Passou-se ao 15º assunto: 121 

Esclarecimento Presidente Dilma: Sr. Humberto compartilhou com os presentes a Lei que a presidente 122 

Dilma Rousseff sancionou nesta sexta-feira, 17/5/2013, a lei que garante estabilidade no emprego à 123 

trabalhadora que tiver a gravidez confirmada durante o período de aviso prévio, para conhecimento 124 

de todos. Passou-se ao 16º assunto: Apresentação vídeo Meio Ambiente – Sra. Edna Siqueira 125 

representante da entidade social Comunidade Bom Pastor de Nova Esperança, apresentou vídeo sobre 126 

o meio ambiente, finalizando a reunião. O presidente lembrou os presentes que a próxima reunião do 127 

Fórum foi alterada para terceira 3ª feira do mês e será no dia 16/07/2013 (3ª feira), às 8 horas e 30 128 

minutos, na Sala de Reuniões do Ministério Público do Trabalho. Nada mais tendo a tratar a reunião 129 

foi encerrada às 10 horas 25 minutos. 130 
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LISTA DE PRESENÇA 10 DE JUNHO DE 2013 
NOME INSTITUIÇÃO FONE EMAIL 

Aline dos Santos Nicola Recco Lingerie (44)21016298 auxiliar.rh@recco.com.br 
 

Adriana Piola Construtora Cantareira (44)32202300 Adriana.piola@cantareira.com.br 
 

Andressa Bonifácio Lar Escola da Criança (44) 32273030 aprendiz@larescola.org.br 
 

Augusta Luiza de Souza 

Cossich 

Apae Mgá (44) 3227 4128 augustaluizacossich@hotmail.com 

Carla B. Bernardi Machado APAE MGÁ (44) 3227-4128 secretaria@apaemaringa.org.br 

Coralia Ponces Paranacity (44)99227965 
      34631312 

gavia@sinet.com.br 
 

Camila da Silva CSC Madre Rafaela 

Ibarra 

(44)32321872 centromadrereafaela@hotmail.com 
 

mailto:auxiliar.rh@recco.com.br
mailto:Adriana.piola@cantareira.com.br
mailto:aprendiz@larescola.org.br
mailto:augustaluizacossich@hotmail.com
mailto:secretaria@apaemaringa.org.br
mailto:gavia@sinet.com.br
mailto:centromadrereafaela@hotmail.com
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Cláudio Roberto Vieira SEST SENAT (44) 30312182 cvieira@sestsenat.org.br 
 

Cristiano Ferreira da Silva CIEE/PR (44) 32250727 cristiano.silva@cieepr.org.br 
 
 

Delmair Cristiane Araujo 

Borges 

Aldo Componentes 

Eletronicos 

(44) 32612004 rh@aldo.com.br 
 

Diogo Nery Scoozzo Senci/Sindescon 

Noroeste/Pr 

(44) 30237999 Eng.segurança@sidesconnoroeste.org.br 
 
 

Dra. Neli Andonini MPT   

Edna Siqueira Comunidade de 

Assistência Bom Pastor 

(44) 9976 4237 comunidadebompastor.ne@gmail.com 
 

Erica da S. G. Sobero Microlins (44)30340700 Maringa-cp@microlins.com.br 
 

Eleonora C M Monteiro FA Maringa (44)32202733 gestaorh@famaringa.com.br 
 

Elizabete de Carvalho 

Neves  

NRE (44) 32187136 edprofissionalmga@gmail.com.com.br 

Fabiana de Aquino 

Martines 

Lins de Vasconcellos (44)39851391 psicóloga@linsdevasconcellos.org.br 
 
 

Fabricia Luciana Machado SENAC (44)32626765 fabricia@pr.senac.br 
 

Flavio M. G. Vicente SASC (44)32216405 Sasc_gabinete@maringa.gov.pr.br 
 

Humberto Exaltação  

Jesuino 

Escola Laura Rebouças (44) 39012209 aprendiz.laura@yahoo.com.br 
 

Jade Nayara de Moura C.S.D. (44)32321872 centromadrerafaela@hotmail.com 
 

João Vitor Cruzoetto Estudante/pesquisa 

Fórum Pr 

(44) 98144209 jucruzoletto@hotmail.com 
 

Joceli Peron CMDCA (44) 32216420 sasc_projovem@maringa.pr.gov.br 
 

José Renato de Oliveira Abatedouro Coroaves (44)32189000 Renato.rh@coroaves.com.br 
 

mailto:cvieira@sestsenat.org.br
mailto:cristiano.silva@cieepr.org.br
mailto:rh@aldo.com.br
mailto:segurança@sidesconnoroeste.org.br
mailto:comunidadebompastor.ne@gmail.com
mailto:Maringa-cp@microlins.com.br
mailto:gestaorh@famaringa.com.br
mailto:psicóloga@linsdevasconcellos.org.br
mailto:fabricia@pr.senac.br
mailto:Sasc_gabinete@maringa.gov.pr.br
mailto:fabricia@pr.senac.br
mailto:centromadrerafaela@hotmail.com
mailto:jucruzoletto@hotmail.com
mailto:Sasc_projovem@maringa.pr.gov.br
mailto:Renato.rh@coroaves.com.br
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Juliana Patricia Sato MPT  juliana.sato@mpt.gov.br 
 

Julianna Guimarães 

Gabura 

SENAI (44)32936709 Julianna.hock@senai.com.br 
 

Juliane P. da Silva Senai Paranavai (44)34246221 Juliane.silva@pr.senai.br 
 

Leandro silva Viação Garcia (44)32206300 Pessoal.maringa@viacaogarcia.com 
 

Luiz Carlos Guerra  SENAI (44) 32936720 

       32936700 

luiz.guerra@pr.senai.br 
 

Marco Aurelio Prates Microlins (44)30340700 maringa-cml@microlins.com.br 
 

Maria Aparecida 

Rodrigues 

Coroaves (44)32189000 rh@coroaves.com.br 
 

Marraianna Majori 

Andrade 

Cense (44) 99953053 marraiana-andrade@hotmail.com 

Matheus F. Rodrigues INAMARE (44) 30264233 instituto.inamare@gmail.com 
 

Michele Amaral Agencia Mixfer (44)99356180 rh@agencia.mixfer.com 
 

Mellulli E. Lopes alves crivialli Brasil (44)34418006 recrutamento@crivialli.com.br 
 

Pedro Guilherme de Souza 

Santos 

Recco Lingerie (44) 21016262 dp@recco.com.br 
 

Renata A. V. Sapanós 

Trizotti 

SENAI MGA (44)32185611 Renata.trizotti@senai.pr.br 
 

Rosa Maria De Souza SASC (44)32216426 rosasouza@maringa.gov.pr.br 
 

Roger  Votorantin Cimentos (44)97077692  

Romilda F. Lopes Comunidade Bom Pastor (44)98570075 Comunidadebompastor.ne@gmail.com 
 

Sandra Regina de Almeida 

Tavares 

INAMARE (44 30264233 Inamare.adm@gmail.com 
 

Sidnei Soares Bernardes Visolux Comunicação (44) 30274000 sidnei.bernardes@visolux.com 
 

mailto:juliana.sato@mpt.gov.br
mailto:Julianna.hock@senai.com.br
mailto:Juliane.silva@pr.senai.br
mailto:Pessoal.maringa@viacaogarcia.com
mailto:Luiz.guerra@pr.senai.br
mailto:aprendizagem@fundacaoisisbruder.org.br
mailto:rh@coroaves.com.br
mailto:instituto.inamare@gmail.com
mailto:rh@agencia.mixfer.com
mailto:recrutamento@crivialli.com.br
mailto:dp@recco.com.br
mailto:Renata.trizotti@senai.pr.br
mailto:rosasouza@maringa.gov.pr.br
mailto:Comunidadebompastor.ne@gmail.com
mailto:Inamare.adm@gmail.com
mailto:sidnei.bernardes@visolux.com
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Visual 

Tatiane Cristina Nunes 

Neto 

Senai Paranavai (44)34246221 Tatiane.nunes@pr.senai.br 
 

Thais Cristina Camargos Paranacity (44)99960585 Thaisgui.psico@gmail.com 
 

Valéria Cristina da Costa Vale do Ivai (43)34518029 Valeria.costa@valedoivai.com.br 
 

Observações:  
 

 Fernando de Syllos Junior- MTE 
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