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

MAIO/ 2017

No décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, no recinto da Sala de
Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Ma -
ringá-PR, reuniram-se em os integrantes do Fórum de Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, con-
forme listas de presença anexa. A ordem da pauta do dia foi alterada, a pedido da Sra. Silvia Altoe, palestran -
te convidada, Psicóloga e Professora na Educação do Núcleo Regional de Educação de Maringá. Apresentou
o tema “ PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA E COMO IDENTIFICAR SINAIS AUTODESTRUTIVOS EN-
TRE CRIANÇAS E JOVENS” . Segundo a Prof.ª, o suicídio na adolescência, é  um tema que não é muito divulga-
do, havendo ainda um grande preconceito por parte das autoridades governamentais, assim como os dados
reais sobre este tema não são devidamente notificados. Relatou sobre uma orientação da OMS (Organização
Mundial de Saúde), sobre uma série de objeções relativas ao conteúdo da divulgação da notícia e que deveri-
am ser seguidos como regra pelas empresas jornalísticas, para que as estas cumpram uma função preventiva
e não indutiva. Os professores das escolas públicas e particulares deveriam prestar mais atenção no compor-
tamento de seus alunos, no estado de ânimo, no humor e no rendimento escolar, tudo isso pode dar pistas
para auxiliar a família na busca por ajuda. Em abril/2017 houve uma mobilização por parte dos órgãos com-
petentes secretarias estaduais e municipais na área da saúde, educação, segurança pública e pela prefeitura
de Curitiba (Paraná), em relação ao jogo DA BALEIA AZUL, visando informar e orientar a sociedade em geral
sobre este determinado  jogo . O termo Jogo da Baleia Azul refere-se a um suposto fenômeno surgido em
uma rede social russa, ligado ao aumento de suicídios de adolescentes. O jogo baseia-se entre uma relação
entre os desafiantes (também chamados jogadores, ou participantes) e os curadores (ou chamados de admi-
nistradores),  envolvendo uma série de tarefas dadas pelos curadores que os jogadores deverão completar,
normalmente uma por dia, geralmente de madrugada, algumas das quais envolvem auto-mutilação, com
cortes em determinadas partes do corpo, ou selfies em lugares com alto grau de perigo.  De acordo com a
Profª Sílvia, uma das propostas seria a de construir um documento para enviar as escolas com ideias sobre
os eventos, perguntas aos adolescentes sobre o que eles pensam a respeito do jogo baleia-azul ou qualquer
outro jogo. A Profª relatou sobre o “Efeito Papageno”, pouco conhecido na sociedade, mas que pode ser de -
finido como a forma correta de abordagem ao suicídio com fatores protetores , que influências positivas
como familiares e amigos podem auxiliar o indivíduo esteja com essa idealização, além, é claro, do devido
acompanhamento psicoterápico. É isso que buscamos: prevenir que novos casos aconteçam e reforçar a
ideia de que alguém em sofrimento precisa de ajuda profissional”, finalizando sua fala. Dando segmento,
compuseram a mesa para coordenar os trabalhos o representante do INAMARE, Dr. Matheus Florêncio Ro-
drigues e a representante da APAE - Maringá, Carla Beatriz Bernardi , e para secretariar, o representante da
ESCOLA LAURA REBOUÇAS DE ABREU, Sr. Humberto Exaltação Jesuino, e após todos os presentes terem fei-
tos suas devidas apresentações, a Sra. Alice Gomes, representante do INSS, fez breve exposição “O INSS e
Você”,  trazendo informações o relacionamento cidadão-Previdência Social.  Em resumo, explicou que o tra-
balhador que esta na ativa sustenta o benefício de quem já está aposentado, e que ao longo dos próximos
anos, crescerá o número de idosos e diminuirá o número de pessoas ativas, havendo um maior desequilíbrio
financeiro na previdência. A Sra. Alice comentou sobre períodos de carências do trabalhador em relação a
acidente de trabalho e acidente de trajeto e auxílio-maternidade. O auxílio-acidente é um benefício a que o
segurado do INSS pode ter direito quando desenvolver sequela permanente que reduza sua capacidade la-
borativa. O benefício é pago como uma forma de indenização em função do acidente e, portanto, não impe -
de o cidadão de continuar trabalhando. Já o acidente de trajeto , é quando o empregado sofre no percurso
da residência  para o local de trabalho ou deste para sua residência, qualquer que seja o meio de locomoção
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desde que não haja interrupção ou alteração de percurso por parte do trabalhador. A Sra. Alice comentou
também sobre o CNIS (Cadastro Nacional de Informação Social) que permite o reconhecimento automático
dos direitos previdenciários, pois possibilita a utilização dos dados relativos a vínculos, remunerações e con-
tribuições como prova de filiação à Previdência Social, incluindo tempo e de salário de contribuição; sobre a
DRCI ( declaração de regularidade de situação do contribuinte individual); HISCRE ( histórico de créditos) é
um documento disponibilizado pelo INSS onde estão relacionados os últimos pagamentos feito ao segurado;
a Carta Concessão,  é um documento que tem por finalidade informar ao cidadão a forma de cálculo do valor
do seu benefício, além de fornecer informações relativas ao banco responsável pelo pagamento; A sra. Alice
colocou a disposição o site do INSS onde todas estas informações estão elencadas, encerrando sua palestra.
Dando prosseguimento e composta a mesa pela Sra. Carla Beatriz representante da APAE, foi lida a Ata de
Abril, feita as devidas ressalvas e correções, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Sr. Humberto, leu os
informes da pauta do dia, mencionando que o item 2 da pauta ( Moção de repudio do Fórum de Aprendiza -
gem do Paraná contra a reforma da lei Trabalhista, que afetará a Aprendizagem profissional)ficará para a
próxima reunião do fórum. Sem mais, deu-se por encerrado a reunião. O Dr. Matheus agradeceu a presença
de todos lembrando que a próxima reunião será realizada no dia 21/06/2017 (3ª quarta-feira), às 14 horas,
na Sala de Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon
(próximo ao Hospital Municipal).
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