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Aos 11 (décimo primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 8 horas e 30 minutos, 1 
na 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 Fórum da 3 
Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa 4 
para organização dos trabalhos, a Dra. Neli Andonini, representante do Ministério Público do Trabalho 9ª 5 
Região, o Sr. Fernando Syllos Jr., representante Ministério do Trabalho e Emprego, o Sr. Humberto Exaltação 6 
Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Professora Laura Rebouças de Abreu e a Sra. Carla Beatriz 7 
Bernardi Machado, representante da APAE Maringá. Após deliberação entre os presentes o Sr. Humberto passou a 8 
presidir a reunião e a Sra. Carla a secretariou. O presidente iniciou dando boas vindas aos presentes e em 9 
seguida colocou para deliberação a aprovação da ATA da Assembléia do dia 19 de fevereiro de 2013, sendo 10 
aprovada por unanimidade. Antes do início da discussão da pauta desta reunião, o Sr. Humberto solicitou a 11 
Dra. Neli, que apresentasse a Procuradora, Dra.___________, de Campo Mourão/PR, que está nos visitando 12 
para conhecer a dinâmica de nosso Fórum, o que foi feito. Na sequência passou-se a discutir a seguinte pauta: 13 
1- Selo de Responsabilidade Social na Aprendizagem – O Sr. Matheus Florêncio Rodrigues, assessor jurídico 14 
do INAMARE, apresentou a última versão do selo e certificado para aprovação. Foi sugerido e acatado que se 15 
fizesse a correção ortográfica na frase “Empresa Comprometida...”, iniciando essas duas palavras com letra 16 
maiúscula, foi feito também a apresentação dos critérios estabelecidos pela Comissão responsável para 17 
certificação das empresas parceiras. Esta Comissão foi integrada por um representante de cada instituição 18 
formadora/qualificadora e deverá se reunir para discutir como se dará a divulgação, inscrição da empresas e 19 
avaliação para a certificação. Foi discutido entre os presentes e aprovado que, o certificado contendo o selo 20 
seja assinado por somente 3 (três) membros dessa Comissão, ficando impedidas de assinarem as entidades 21 
que são parceiras das empresas avaliadas. Foi deliberdo que no dia 12 de junho de 2013 seja a data de 22 
entrega, para as empresas parceiras, do Selo de Responsabilidade Social na Aprendizagem, devendo até o final 23 
do mês de abril/2013 ocorrer a divulgação e lançamento, envio de material promocional via e-mail e de outras 24 
mídias, o que envolverá o trabalho conjunto de todas as entidades integrantes do Fórum, que deverão fazer o 25 
cadastro das empresas interessadas até o dia 30 de abril de 2013. Ficou estabelecido que na reunião do dia 19 26 
de março de 2013 a Comissão irá rever os itens necessário para a divulgação e cadastro, criar e-mail específico 27 
para o Selo de Responsabilidade Social na Aprendizagem. Neste momento o Sr. Humberto sugeriu que a logo 28 
do Fórum da Aprendizagem seja convertida por um programa que lhe dê melhor definição, para utilização em 29 
qualquer documento elaborado e emitido pelo Fórum, ficando a cargo do INAMARE essa providência. Passou-30 
se a discutir o assunto: 2 – Vídeo e Capacitação de Pedagogos da Rede Estadual – Foi  aprovada que seja feito 31 
um café para os pedagogos, este café será patrocinado pelo INAMARE que levará orçamentos para aprovação 32 
da sua diretoria. A Comissão responsável fará 03 (três) orçamentos com empresas do setor, devendo 33 
providenciar os orçamentos ainda este mês. O vídeo será gravado também em pen drive para ser utilizado na 34 
TV pen drive das escolas estaduais. A data para a capacitação dos pedagogos do NRE foi alterada o dia 11 de 35 
abril de 2013 – 5ª feira, com um número previsto de 250 participantes. A Comissão deverá buscar local 36 
adequado para o evento, tendo feito, até o momento, contato com a UNIFAMMA. Em seguida passou-se para 37 
o assunto: 3- Portaria 723 -  Houve várias intervensões dos presentes, destacando que o prazo final da 38 
prorrogação da Portaria é dia 31 de março de 2013, a Comissão deverá se reunir no dia 19 de março de 2013 39 
para dar continuidade nas discussões. Apontou-se a necessidade de adequação das 80 horas iniciais, 40 
ininterruptas, somente com Atividades Teóricas, momento em que o aprendiz já deverá estar registrado e 41 
contratado pelas empresas empregadors, o que deverá corresponder a um período aproximadamente 30 dias, 42 
onde será trabalhado temas tranversais, essenciais ao sucesso do aprendiz. Foi destacado que as instituições 43 
qualificadoras/formadoras deverão fazer e registrar nos Projetos um estudo/pesquisa dos indicadores da 44 
necessidade do Mercado de Trabalho local, para atender as orientações da Portaria. Este levantamento deverá 45 
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utilizar o banco de dados da ACIM e da Agência do Trabalhador, assim como deverá ser consultada a 46 
necessidade das empresas parceiras nos cursos de aprendizagem. Foi feito outro destaque sobre a 47 
necessidade de todas as entidades formadoras/qualificadoras efetivarem seu cadastro no MTE, atendendo o 48 
que prescreve a Protaria. Somente após a juntada dos documentos é que a Agência do MTE de Maringá fará o 49 
encaminhamento para aprovação da sua Superintendência. Somente após esse procedimento a entidade 50 
poderá iniciar os seus cursos. O Sr. Fernando destacou que deverá acompanhar esse processo de cadastro, 51 
documentos que comprovem a contratação dos instrutores, assim como os comprovantes da qualificação 52 
desses instrutores, inclusive foto da entidade. Neste momento o Sr. Humberto pediu aos representantes do 53 
CMDCA que esclarecessem sobre como ocorre a aprovação e registro dos Projetos da Aprendizagem. A Sra. 54 
Eloacy Maria Prado Tavares, discorreu sobre o assunto, informando que a aprovação é feita nas reuinões 55 
mensais, toda última 4ª feira, e que os Projetos passam por uma Comissão especifica, que se reune duas 56 
semanas antes da plenária. Que as entidades precisam ter registro no CMDCA e que os encaminhamentos dos 57 
Projetos precisam ser feitos com no mínimo 90 dias de antecedência. Foi solicitado às entidades que seus 58 
Projetos sejam encaminhados, além do MTE e MPT, também para o INAMARE, com o objetivo de atualizar o 59 
Banco de Dados, assim como também deverá ser informado e atualizado o número de aprendizes efetivos e os 60 
desligados, para que possa haver dados reais de vagas. Na sequência passou-se para o assunto: 4- Aprendiz do 61 
Curso de Auxiliar Administrativo - Função De Caixa – Após discussão entre os presentes, o MPT e o MTE 62 
orientaram que há necessidade de buscar auxilio na classificação do CBO,  já que o aprendiz só pode executar 63 
as Atividades Práticas que estão ali descritas, caso não esteja será considerado desvio de função. Em seguida 64 
passou-se para o assunto: 5- Discriminação de Gênero pela Empresa Empregadora – Após apresentação da 65 
dificuldade na aceitação, de algumas empresas, na contratação de aprendizes que estejam matriculados no 66 
Curso de Mecânica Diesel, cuja alegação é que determinado sexo não é condizente com a função pretendida, 67 
ainda que, a empresa não estaria preparada para ter mulheres num ambiente masculino, não tendo estrutura 68 
como banheiro e vestiário específicos, foi-nos orientado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério 69 
do Trabalho e Emprego que qualquer rejeição por parte da empresa empregadora será considerado crime, 70 
devendo ser relatados os casos imediatamente a esses Órgãos Jurisdicionais. Passou-se para o assunto: 6- 71 
Discriminação da empresa em relação aos alunos do programa Socioeducativo – Foi informado que o CENSE 72 
solicitou orientação ao MPT quanto a possibilidade de recusa na contratação dos aprendizes encaminhados 73 
por aquela instituição. O Sr. Humberto se pronunciou dizendo que a empresa em questão, sem cita-la, passou 74 
a exigir na entrevista que todos os aprendizes apresentassem CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL.   O MPT e o 75 
MTE se pronunciaram dizendo que as situações de discriminação sofridas pelos aprendizes nas empresas 76 
contratantes fogem ao controle e responsabilidade das instituições formadoras/qualificadoras, devendo estas 77 
imediatamente relatarem seus casos aos dois Órgãos Jurisdicionais que tomarão as devidas providências, 78 
como convocação para audiência e fiscalização. Ficou destacado que a exigência de Certidão Negativa Criminal 79 
será considerado um componente de discriminação. Passou-se para o assunto: 7- Instrumentalização de 80 
Planilha de Rodízio de Setor e Execução de Tarefas – O Sr. Humberto apresentou a proposta de se padronizar 81 
como instrumento da Aprendizagem o registro de uma Planilha contendo os dados da empresa empregadora, 82 
da instituição formadora/qualificadora, dos aprendizes, o período de rodízio nos setores e as tarefas a serem 83 
executadas. Disse que onde esse procedimento foi feito facilitou em muito o monitoramento e avaliação dos 84 
aprendizes, deixando claro quais são as situações em que o aprendiz possa estar em desfunção, assim como 85 
àquelas que não são condizentes pois apresentam periculosidade e/ou insalubridade. Se comprometeu em 86 
apresentar um modelo desse documento. Houve discussão para que, após análise do Fórum, as entidades 87 
formadoras/qualificadoras deverão instruir as empresas contratantes sobre a necessidade do preenchimento 88 
desse documento e cumprimento do rodízio dos aprendizes nos setores com possibilidade para a execução das 89 
tarefas pretendidas. Passou-se para o assunto: 8- Contratação de aprendiz de entidades formadoras de 90 
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outras cidades - interpretação linear – A interpretação da Lei, pelo MPT, é que as instituições deverão fazer 91 
parcerias com empresas circunscritas ao município em que possuem  cadastro e registro no CMDCA. 92 
Destacando-se desse grupo o Sistema S, que é regionalizado. Ficou claro na discussão levantada pelos 93 
presentes que, em relação aos aprendizes, as  instituições formadoras/qualificadoras poderão matricula-los, 94 
mesmo que estes tenham residência nos municípios vizinhos, porém estes alunos deverão ser contratados 95 
pelas empresas parceiras que estejam localizadas no município da sede da instituição 96 
formadora/qualificadora. O Sr. Humberto questionou se todas os integrantes do Fórum com direito a voto 97 
estavam esclarecidos sobre o assunto, não havendo manifestação, foi levado à votação entre as entidades, 98 
obtndo como resultado: 07 (sete) votos a favor e 02 (dois) votos contra, ficando deliberado  que: 1- As 99 
instituições poderão matricular aprendizes com residência em outro município, que não o da sede da 100 
entidade; 2- A contratação desse aprendiz se dará por empresa localizada no mesmo município sede da 101 
instituição formadora/qualificadora. Passou-se para o assunto:  9- Palestra ministrada pelos Sr. Humberto e 102 
Sr. Matheus para o Conselho Estadual do Trabalho - CET na ACIM – O Sr. Humberto informou os presentes 103 
que houve a apresentação, na primeira reunião decentralizada do Conselho Estadual do Trabalho, no recinto 104 
da ACIM, de palestra sobre a aprendizagem, ministrada por ele e pelo Sr. Matheus, representante do 105 
INAMARE, o que foi muito positivo, tendo o Sr. Romanelli, Secretário Estadual do Trabalho, feito menção de 106 
convidar oficialmente os palestrantes para compor uma Comissão Estadual que discutiria a maneira de se levar 107 
a experiência do Fórum de Aprendizagem de Maringá para outras metrópoles. Na sequência passou-se para o 108 
assunto: 9- INSS – Benefícios Previdenciários Requeridos por Segurado Aprendiz – O Sr. Humberto fez a 109 
apresentação dos convidados, técnicos do INSS, passando-lhes a palavra. O Sr. Wellington, Gerente Geral, e a 110 
Sra. Alice, Técnica Previdenciária, apresentaram a proposta de capacitação dos integrantes do Fórum em 111 
relação aos direitos previdenciários dos aprendizes, no intuito que os mesmos multipliquem estas orientações. 112 
Disseram ainda que esse é um trabalho realizado por este órgão, denominado  - Previdência na Escola, o 113 
projeto tem como propósito esclarecer sobre os direitos e deveres da previdência realizado pelo Centro de 114 
Formação e Aperfeiçoamento – Educação Previdenciária. Foram entregues materiais como: folders e cartilhas. 115 
Ficou deliberado a participação na próxima reunião ordinária deste Fórum, que ocorrerá no dia 08 de abril de 116 
2013, onde será disponibilizado 1 (uma) hora para a apresentação e questionamentos. Os presentes foram 117 
lembrados que  a próxima reunião do Fórum será no dia 08/04/2013 (2ª feira), às 8 horas e 30 minutos, nesta 118 
Sala de Reuniões do Ministério Público do Trabalho. Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 10 119 
horas 58 minutos. 120 
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LISTA DE PRESENÇA 11 DE FEVEREIRO DE 2013 

NOME INSTITUIÇÃO FONE EMAIL 

Aline Vida ESPRO (44) 99061743 aline.vida@wespro.org.br 

 

Aline dos Santos Nicola Recco Lingerie (44) 2101 6298 alinenicola@hotmail.com 

mailto:aline.vida@wespro.org.br
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Alice Gomes INSS (44)33553627 alice.gomes@previdencia.gov.br 

Ana Regina Storer SENAI (44)99940251 arstorer@hotmail.com 

 

Andréia Barreto  ???? (44)99539272 andreiaodonto@hotmail.com 

Alex Sandro da Silva Centro de Socioeducação 

Maringá 

(44)32195200 alex_sandro@seds.pr.gov.br 

Alessandra E. Oliveira Cense Maringá (44) alessandraeoliveira@seds.pr.gov.
br 

 

Alessandra Aparecida 

Loabio 

Ind. Com. Conf. Scalon (44)2188654 alessandra@scalon.com.br 

 

Ana Paula Guarnieri Comunidade Bom Pastor (44)98911003 amaliberdade@hotmail.com 

 

Bárbara Ribeiro Silva Centro Socioeducativo 

Maringá 

(44)32195218 babiribeirosilva@gmail.com 

 

Carla B. Bernardi 

Machado 

APAE MGÁ (44) 3227-4128 secretaria@apaemaringa.org.br 

Carlos Alexandre C. 

Correa 

CIEE/PR (44) 99063434 alexandre.correa@cieepr.org.br 

 

Cilena Dias Silveira Esc. Laura Rebouças (44) 39012209 cilenadias@bol.com.br 

 

Cristiano Ferreira da 

Silva 

CIEE/PR (44)32250727 cristiano.silva@cieepr.org.br 

 
 

Edson Palma  Metalúrgica/consultor (44) 30238413  

99721013 
cursos@dpcontroller.com.br 

 

Edneia Aparecida dos 

Santos 

Programa aprendiz Cense (44) 32195210 edneiadsantos@seds.pr.gov.br 

 

Emile Costa Insol Ind. do Brasil (44) 30335718 rh02@insoja.com.br 
 

Edna Siqueira Comunidade de 

assistência Bom Pastor 

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

 

Eloacy Maria Prado 

Tavares 

CMDCA/SASC (44) 32216415 sasc_cmdca@maringa.pr.gov.br 

Elizabete  de Carvalho 

Neves  

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

Germano Menegatti 

Passos 

Emma Fiorez (44)32207400 gpassos@fiorez.com.br 

 

mailto:arstorer@hotmail.com
mailto:alessandraeoliveira@seds.pr.gov.br
mailto:alessandraeoliveira@seds.pr.gov.br
mailto:alessandra@scalon.com.br
mailto:amaliberdade@hotmail.com
mailto:babiribeirosilva@gmail.com
mailto:secretaria@apaemaringa.org.br
mailto:alexandre.correa@cieepr.org.br
mailto:cilenadias@bol.com.br
mailto:cristiano.silva@cieepr.org.br
mailto:cursos@dpcontroller.com.br
mailto:edneiadsantos@seds.pr.gov.br
mailto:Rh02@insoja.com.br
mailto:comunidadebompastor.ne@gmail.com
mailto:comunidadebompastor.ne@gmail.com
mailto:gpassos@fiorez.com.br
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Humberto Jesuino Esc. Laura Rebouças (44) 39012209 aprendiz.laura@yahoo.com.br 

 
 

Fernando de Syllos 

Junior 

MTE  fernando.syllos@mte.gov.br 

Fabricia Luciana 

Machado 

SENAC (44)32626765 fabricia@pr.senac.br 

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

 

Josiane Sunelaitis Recco Lingerie (44)21016262 josiane@recco.com.br 

 

João Vitor  Estudante/pesquisa (44) 98144209 jucduzoletto@hotmail.com 

 

Luisa Maria Campos 

Sona 

Visolux  rh@visolux.com.br 

Luiz Carlos Guerra  SENAI (44)32936720 luiz.guerra@pr.senai.br 

 

Matheus F. Rodrigues MPT (44)99902264 math.fl.ro@hotmail.com 

 

Mary Garcia Scalon Scalon (44)32188650 mary-scalon@hotmail.com 

 

Maurílio Mangolin Agencia do Trabalhador (44) 32696640  

Marraiana Majori 

Andrade 

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

Marilia Nonsik Cense (44)32195218 aprendizmaringa@seds.pr.gov.br 
 

Micheli E.Lopes Alves Crivialli Brasil (44)32418000 recrutamento@crivialli.com.br 
 

Neli Andonini MPT (44) 3226-1484 prt9.mgaaprendizagem@mpt.gov.
br 

Pedro Guilherme Santos Recco (44)21016262 dp@recco.com.br 
 

Priscilla Mitiura Sincomar  priscilla@sincomar.com.br 

Priscila Ferreira  Conselho Tutelar zona sul (44)39012276 conselhotutelar-
zonasul@yahoo.com 

 

Sandra Regina de 

Almeida Tavares 

LAR ESCOLA DA 

CRIANÇA 

(44) 32273030 aprendiz@larescola.org.br 

Shirley Aparecida de ABEC (44) 30264233 sajesus@marista.org.br 

mailto:fabricia@pr.senac.br
mailto:Sasc_projovem@maringa.pr.gov.br
mailto:Sasc_projovem@maringa.pr.gov.br
mailto:josiane@recco.com.br
mailto:jucduzoletto@hotmail.com
mailto:Luiz.guerra@pr.senai.br
mailto:math.fl.ro@hotmail.com
mailto:Mary-scalon@hotmail.com
mailto:aprendizmaringa@seds.pr.gov.br
mailto:recrutamento@crivialli.com.br
mailto:prt9.mgaaprendizagem@mpt.gov.br
mailto:prt9.mgaaprendizagem@mpt.gov.br
mailto:dp@recco.com.br
mailto:Conselhotutelar-zonasul@yahoo.com
mailto:Conselhotutelar-zonasul@yahoo.com
mailto:aprendiz@larescola.org.br
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Jesus 

Tatiane Gianini Sest Senat (44) 30312182 tatianegianini@sestsenat.org.br 

 

Thais Caroline Luiz Cence (44)99613606 thaiscarolineluiz@hotmail.com 

 

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

 

Welington Luiz da Rosa INSS (44)33553202 gex.maringa@inss.gov.br 

Observações: Julianna Hoch  - SENAI – justificou presença - atestado médico 
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