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

JULHO / 2017

No décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, no recinto da Sala de Reu-
niões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Maringá-
PR, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de Maringá e
Região e convidados, conforme listas de presença anexa. Compuseram a mesa para coordenar os trabalhos o
representante do INAMARE, Dr. Matheus Florêncio Rodrigues e a representante da APAE -  Maringá, Carla
Beatriz Bernardi , e para secretariar, o representante da ESCOLA LAURA REBOUÇAS DE ABREU, Sr. Humber-
to Exaltação Jesuino. O Dr. Matheus Florêncio Rodrigues deu início a reunião, com o pedido da Sra. Aline
Stocco, representante da Sindimetal, sobre a Ata da reunião ser enviada antecipadamente para que as enti -
dades façam as devidas correções e no dia da reunião do Fórum de aprendizagem, seja feita somente a leitu-
ra. Feita a leitura da Ata referente ao mês de Junho e com as devidas ressalvas foi aprovada por unanimida -
de. A partir desse momento o Dr. Matheus deu início a sua palestra sobre “Acidente do Trabalho e suas con -
sequências”.  O empregado que se afasta por auxílio-doença tem seu contrato de trabalho suspenso a partir do

16º (décimo sexto) dia. A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada através de exame realiza-
do pela perícia médica do INSS. Casos de afastamento por motivos de saúde: 1)doenças não relacionadas
ao trabalho; 2)acidentes não relacionados ao trabalho; 3)acidente do trabalho e acidente de trajeto, artigo
21, IV, alínea b, Lei 8213/1991. Doença não relacionada ao trabalho: dengue, sarampo, etc, não adquire es-
tabilidade provisoria, se for uma doença com afastamento por mais de 15 dias, e cumprindo a carência míni -
ma de 12 meses, terá direito ao beneficio, artigo 25 da lei 8213/1991.Caso não tenha a contribuição mínima,
será afastado pelo INSS após o 16º dia, mas sem acesso ao beneficio. Exceção: acometido por doenças ou in -
fecções especificadas pelo Ministério da Saúde e da Previdência e Assistência Social. Acidentes não relacio-
nadas ao trabalho como  queda de skate, patins, acidente de trânsito, não tem direito a  estabilidade provi -
soria, mas terá acesso ao beneficio de auxílio doença. O adicional de trabalho e acidente de trajeto, estão
elencados no artigo 21, IV,d,Lei 8213/1991: queda de escada, perfuração de agulha da máquina de costura
tem estabilidade provisoria, sumula 378,III, TST; caso o aprendiz não utilize o vale transporte e pegue uma
carona do pai, etc,  o pai deverá assinar um documento liberando a empresa de uma unidade do vale-trans-
porte. Em relação ao Acidente do trabalho e acidente de trajeto, caso o acidente aconteça dentro da empre-
sa é considerado acidente do trabalho. O Senhor Márcio Cardoso, representante da Sintracon, mencionou
que as empresas não tem conhecimento sobre segurança do trabalho e geralmente o tecnico que acompa-
nha o aprendiz não sabe todas as normas de segurança. Doença profissional ou ocupacional ou doença do
trabalho, ex: tuberculose contraída em laboratório; perda auditiva adquire estabilidade provisoria, súmula
378 do TST e tera direito a auxilio doença. Quando ha o desvio de função do aprendiz e este sofre acidente
de trabalho, caberia intervenção do Conselho Tutelar, porque a empresa é  orientada sobre o desvio de fun -
ção.Afastamnento do aprendiz por motivo de saúde , uma das as consequências praticas são: regime de ati -
vidades domiciliares. Dr. Matheus termina suas explicações e o Sr. Humberto abriu para perguntas ou suges -
tões ara as próximas reuniões. Sem mais informes, o Dr. Matheus agradeceu a presença de todos lembrando
que a próxima reunião será realizada no dia 16/08/2017 (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), a reunião foi encerrada às 15 horas e 56 minutos.

Ministério Público do Trabalho – M.P.T Ministério do Trabalho e Emprego – M.T.E
Matheus Florencio Rodrigues – INAMARE

Carla Beatriz Bernardi – APAE Maringá
Eliane Cristina Luelsdorf – E.P.P. Laura R. de Abreu
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