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No décimo oitavo dia do mês de abril do ano dois mil e dezoito, 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 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 Sra. Carla Beatriz Bernardi, 

representante da APAE, e Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, representante do INAMARE, e para 

secretariar, Sr. Humberto Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura 

Rebouças de Abreu. A coordenadora temporária iniciou dando boas vindas a todos, e convidou em seguida a 

Sra. Patrícia Massanares, representante da PAMA Associados, para apresentar o tema proposto em pauta: 

“Movimento Abril Verde e os Impactos na Prevenção de Acidentes do Trabalho”. Este Movimento foi 

iniciado em 2014, com o objetivo maior de reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do 

trabalhador, além de mobilizar a sociedade para prevenção das doenças que ocorrem em decorrência do 

trabalho. Teve como data escolhida, o dia 28 de abril, por se comemorar o “Dia Mundial em Memória das 

Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”. Essa data foi escolhida em razão de um acidente que matou 

78 trabalhadores em uma mina na Virgínia, Estados Unidos, em 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi 

promulgada a Lei No. 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do 

Trabalho. Desta forma, em 28 de abril nós lamentamos aqueles que morreram. No entanto, as mortes no 

trabalho também são um lembrete de que todos os níveis de governo são fundamentais para fazer mais por 

leis de saúde e segurança e vigorosamente julgar violações quando um trabalhador é morto ou gravemente 

ferido. O Movimento Abril Verde, é uma iniciativa do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado do 

Paraná, e tem como intuito trazer à sociedade a questão da segurança e saúde do trabalhador brasileiro. A 

mobilização se faz necessária para tratar do tema das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho com o 

objetivo maior de reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, e mobilizar o 

envolvimento da sociedade, dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, 

federações, sociedade civil organizada para prevenir e alertar sobre os problemas que ocorrem no mundo do 

trabalho e em decorrência do mesmo. Essa iniciativa quer trazer saúde e a prevenção para dentro do local 

onde passamos grande parte do nosso dia, da nossa vida e produzimos a riqueza da sétima economia do 

mundo. Segundo dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho), divulgados em 2013, 2 milhões de 

pessoas morrem por ano por conta de doenças ocupacionais no mundo. Já o número de acidentes de 

trabalho fatais ao ano chegam a 321 mil. Neste panorama, a cada 15 segundos, um trabalhador morre por 

conta de uma doença relacionada ao trabalho. Os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

colocam o Brasil como 4º colocado no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. No Brasil, são quase 

4 mil mortes anualmente em decorrência de acidentes de trabalho. Após finalizada esta apresentação, a Sra. 

Patrícia abriu espaço para perguntas e dúvidas a respeito do tema em questão. As dúvidas não foram 

manifestadas, mas as Instituições SENAC e BOM PASTOR de Nova Esperança, questionaram sobre a 

possibilidade desta apresentação ser levada para as equipes de trabalho de ambas, e se haveria custo 

envolvido. A Sra. Patrícia gentilmente se colocou à disposição sem qualquer valor. Em ato contínuo, a Sra. 

Paula Bueno de Oliveira, representante da empresa VMH Transportes, foi convidada para apresentação do 

case, onde comentou-se inicialmente sobre o histórico da empresa e suas atividades, e logo após, o 

desenvolvimento dos programas de aprendizagem desenvolvidos com a parceira das Instituições: Florescer, 

Lar Escola da Criança, Lins de Vasconcellos, Laura Rebouças e CIEE, e encerrou sua apresentação com a 

participação individual dos aprendizes que estão desenvolvendo a prática na empresa e o depoimento dos 

que foram efetivados ao final do contrato: Vinicius, 18 anos, aprendiz do Lar Escola da Criança, efetivado no 

http://www.oit.org.br/
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departamento de Almoxarifado. E Pedro, 22anos, aprendiz pelo Laura Rebouças, efetivado como Auxiliar de 

Mecânico. Em seguida passou-se para a leitura da Ata do mês de Março, a qual foi aprovada por 

unanimidade e estará à disposição no site do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-

ata2018/. Em ato contínuo prosseguiu-se com os Informes Gerais: A Sra. Sandra iniciou reforçando a 

necessidade da presença dos membros fundadores do INAMARE na Assembleia de Prestação de Contas 

referente ao ano de 2017, cuja convocatória já tinha sido encaminhada a todos os envolvidos, mas para 

alguns, foi acusado como Spam ou Lixo Eletrônico, desta forma foi pedido que todos verificassem 

novamente e agendassem a data de 03 de maio de 2018, às 9h, no SINCOMAR, espaço cedido para sede do 

INAMARE, onde ocorrerá o evento em questão. Como segundo informe, foi destacado que no mês de junho, 

ocorrerá a Assembleia de Eleição para composição da Coordenação Temporária e Secretaria do Fórum de 

Aprendizagem, e se possível, gostaríamos que novas Instituições pudessem assumir os cargos. O INAMARE já 

se colocou como candidato para o cargo de secretaria, por entender a dificuldade de outra Instituição 

assumir esta demanda, e ainda, que na reunião de maio, tivéssemos mais indicados, para a eleição, que a 

princípio com proposta de que a votação seja por aclamação, para facilitar e ser breve. Em relação ao 

terceiro ponto, a Sra. Sandra informou que a partir do mês de maio, o INAMARE contará com um prestador 

de serviços para assessoria jurídica, e mesmo com horário reduzido, será possível contato imediato com seu 

escritório, para contribuir em situações pontuais, colaborando ainda com outras necessidades apontadas 

pelo Instituto. E para finalizar os informes, a coordenadora temporária comunicou a saída do Sr. Humberto, 

da Sra. Edna e Sra. Edlaine, todos presentes neste momento, da Escola Profissionalizante Professora Laura 

Rebouças de Abreu, que por se tratar de uma Instituição Municipal, foram remanejados a outro setor, de 

outras Instituições também municipais, afastando-os da Aprendizagem a princípio. A gratidão pela 

contribuição, principalmente do Sr. Humberto, é muito grande, pois auxiliou imensamente para o 

desenvolvimento dos programas e sempre disposto a participar de qualquer situação referente à 

Aprendizagem. Encerrado este assunto, a coordenadora do Fórum, Sra. Carla, questiona sobre o tema 

proposto para o mês de Maio, onde representantes do SENAI estarão à frente da discussão e ressalta ainda 

sobre a apresentação de cases de outras empresas para mostrar o trabalho desenvolvido com os aprendizes 

contratados. Neste momento, um representante da empresa G10, se coloca à disposição para apresentar 

algo na reunião prevista para 20 de junho de 2018. Sem mais, a Sra. Carla agradeceu a presença de todos 

lembrando que a próxima reunião será realizada no dia 16/05/2018 (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 38 minutos. 
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