
 

 

 

 

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

FEVEREIRO / 2019 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (20/02/2019), no Auditório do SESI 

Maringá, localizado na Rua Antônio Carniel, nº 499, Zona 05, em Maringá – PR, às 14 horas e 21 minutos, 

reuniram-se em Reunião Ordinária Mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de Maringá e Região e 

convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa Sr. Fernando de Syllos Júnior, 

representante do Ministério do Trabalho – GRTE/Mgá e Coordenador Permanente do Fórum da 

Aprendizagem, as Coordenadoras Temporárias, Sra. Fabiana Pereira Capelim Puliquezi, representante do 

CIEE/Mgá e Sra. Andréia Maria B. Aray, representante do SENAI CTM, e  Sra. Sandra Regina de Almeida 

Tavares, representante do INAMARE, para Secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas 

a todos e desejando um abençoado 2019. Em seguida, passou-se a apresentação dos presentes e a leitura da 

última Ata de 2018, referente ao mês de novembro, onde as atividades deste Fórum foram encerradas. Ao 

término da leitura a Ata foi aprovada por unanimidade, e estará disponibilizada no site: 

http://inamare.org.br/forum-ata2018/. Em ato contínuo, a Sra. Sandra, antes de entrar nos assuntos de 

pauta e informe gerais, solicitou definição para o local das próximas reuniões, destacando que a reforma no 

SENAI CTM, onde costumavam ser realizadas, terminou e o espaço está disponível para darmos a 

continuidade das atividades deste ano, embora também seria possível continuar utilizando este espaço 

cedido pelo SESI/SENAI da Zona 05, conforme disponibilidade apresentada anteriormente. Por votação 

definiu-se que, pelo menos por enquanto, retornaríamos ao SENAI CTM. Em ato contínuo, entrando nos 

assuntos sugeridos para esta reunião, apresentou-se o calendário com as datas e local já pré-fixados para o 

ano todo, e com a aprovação dos presentes a Sra. Sandra comentou sobre um plano de ação para este ano, 

onde uma comissão poderia ser formada, tanto com representantes de Instituições, quanto de empresas, 

para que todos os meses, alguns dias antes do Fórum, discutissem os assuntos relevantes para serem 

apresentados nas reuniões. Tal comissão seria formada ao término dos assuntos a serem tratados neste 

momento. Logo após a Sra. Sandra faz um breve comentário sobre o novo Piso Salarial Regional, o qual foi 

reajustado em 01 de fevereiro de 2019, e continua sendo utilizado para pagamento de salários dos 

aprendizes, por continuar como o mais favorável. Os novos valores foram mostrados, mas já era de 

conhecimento de todos, pois já havia sido encaminhado pelo INAMARE, com todos os cálculos salariais 

conforme categorias de trabalho apresentados no site do Instituto. Em seguida, Dr. Weslei, Assessor 

Jurídico do INAMARE, apresentou o próximo assunto comentando sobre uma nova Tabela de Verbas 

Rescisórias, apresentada pela Instrução Normativa nº 146, de 25.07.2018, alterando somente no 

cumprimento de Aviso Prévio, para o caso de Fechamento de Empresa, que no Manual da Aprendizagem / 

2012, apresentava como uma obrigatoriedade de cumprimento, e conforme a Instrução Normativa, não há 

mais necessidade de ser cumprida. Antes de encerrar sua fala, ressaltou que esta Normativa também 

apresenta outras situações, que esclarece muitas das dúvidas que as Instituições encontram no 

desenvolvimento dos programas, tais como; Férias Coletivas e ocorrências de Acidente de Trabalho ou de 

Percurso, sendo este último solicitado recentemente por uma Instituição que foi alertada pela empresa que 

não seria preciso mais comunicar o acidente de trajeto, e consequentemente emitir o CAT. O Dr. Weslei 

destacou que a Reforma Trabalhista não alterou a legislação previdenciária, desta forma, por ora, devemos 

então, continuar com o mesmo procedimento previsto na Lei nº 8.213/91, onde existe a obrigação do 

CAT e, caso afastado por mais de 15 dias, terá o direito à estabilidade para os acidentes de 

percurso. O Sr. Fernando completa que, caso seja um acidente de percurso, deve-se observar se este jovem 

não passou por outras localidades fora de seu caminho antes do trabalho ou na sua volta para casa, 
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causando a perda desta estabilidade. Logo após, ao término da apresentação do Dr. Weslei, o Sr. Fernando 

comentou sobre a situação da JT / MPT e MTE, que “a priore” não houve alterações, somente no caso da 

nomenclatura, onde MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) foi extinta, passando a compor o Ministério da 

Economia. Ao término dos assuntos propostos, o Sr. Cláudio, do SENAI CTM e a Sra. Renata, do SENAI 

EDUCAÇÃO (Zona 5), solicitaram um breve momento para comunicar que os cursos propostos para iniciarem 

neste inicio de ano, foram prorrogados e serão iniciados em breve. Aproveitado o espaço, Sr. Cláudio 

comentou ainda, a respeito de dúvida apresentada, sobre o deslocamento de aprendizes de município 

vizinhos, onde a empresa fica responsável de liberar vale transporte para o trajeto necessário. Para 

finalizar, a Sra. Sandra retoma sobre a possibilidade de uma comissão para determinar os assuntos definidos 

para as pautas das próximas reuniões do Fórum, que a princípio ficou composta pela Sra. Andreia (SENAI 

CTM), Sra. Fabiana (CIEE), Sra. Fabrícia (SENAC) e Sra. Sandra (INAMARE). Muitos dos presentes, os quais não 

têm possibilidades de participar desta comissão, contribuíram com sugestões de trabalho e temas a serem 

discutidos no decorrer do ano. Sem mais, a reunião foi encerrada às 16 horas e 03 minutos, lembrando que a 

próxima reunião será realizada no dia 20/03/2019 (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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