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Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove (21/08/2019), às 14 horas e 17 

minutos, na Sala de Reuniões do SENAI 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. A mesa foi composta pelo Sr. Fernando 

de Syllos Júnior, representante do Ministério da Economia – GRTE/Mgá e Coordenador Permanente do 

Fórum da Aprendizagem, Dr. Matheus Wolowski e Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, representantes 

do INAMARE, para secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas e solicitou a 

apresentação dos presentes. Na sequência passou-se a leitura da Ata do mês de Julho, que foi aprovada por 

unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE, na página do Fórum da Aprendizagem - 

http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Iniciamos os assuntos com um breve comentário do Auditor Fiscal, 

Fernando de Syllos, sobre a recontratação de aprendizes na mesma área a qual já realizou sua 

aprendizagem, situação em destaque nos Informes Gerais, onde ele apresentou sua opinião pessoal, 

ressaltando que na Legislação superveniente atual, toda ela do ano passado,  Instrução Normativa nº 146 de 

25.07.18  e o Decreto 9579/2018, inexiste proibição expressa, desde que em empresas diferentes. Em 

resumo, não existe proibição legal. Algumas entidades relatam que possuem muitos jovens em lista de 

espera para cursos de aprendizagem, especialmente na área administrativa, mas se um jovem já teve a 

oportunidade de ser aprendiz, portanto, já teve a sua qualificação profissional naquela área, não faria 

sentido que o tivesse novamente, pois já foi qualificado, já teve a teoria e também, já cumpriu sua prática 

em uma empresa. Desta forma, ao repetir uma qualificação já efetuada, naturalmente estaria tomando o 

lugar de outro jovem na lista de espera. O Sr. Fernando se desculpa pela ousadia e objetiva unicamente 

contribuir para a reflexão de todos, onde tal situação ficaria nos critérios de cada entidade, sugerindo avaliar 

caso a caso, acatando sim a duplicidade de formação na mesma função, somente em casos pontuais, onde o 

jovem teve algum problema ou dificuldade real em sua aprendizagem anterior, ou se as questões sócio-

econômico-psicológicas-familiares excepcionais assim o indicarem. Nos demais casos, em que o jovem já 

qualificado busca apenas um novo vínculo empregatício, pensa que seria justo que a oportunidade fosse 

concedida a outro jovem na lista de espera, e que não teve ainda esta benesse. Se o jovem realizou a mesma 

aprendizagem administrativa duas vezes, seguramente algum outro jovem deixou de realizá-la em seu lugar. 

Na sequencia, passou-se ao Tema principal deste Fórum: Orientações de Atividades de Prevenção ao 

Suicídio - Setembro Amarelo – com a Psicóloga Juliana Valias, a qual ressaltou sobre a preocupação em 

contribuir para o combate ao suicídio, principalmente entre os nossos jovens, comentando sobre os 

principais sintomas, formas de observação, o que fazer e quando fazer, em especial se alguém nos pede 

ajuda diretamente. Também comentou a respeito dos Mitos e Verdades sobre este tema e o que o 

Ministério da Saúde nos alerta. E finaliza destacando sobre o objetivo do CVV – Centro de Valorização da 

Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as 

pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias 

- “O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar 

indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas 

o suicídio pode ser prevenido! Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a 

você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, fique atento(a) se a pessoa, se um jovem, 

demonstra comportamento suicida, procure ajudá-lo.” E para finalizar esta reunião, a Sra. Carla, Psicóloga 

da APAE, pediu a palavra para comentar que neste dia, de 21 à 28 de Agosto, é a abertura para a 

http://inamare.org.br/forum-ata2019/
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comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e as ações que estariam sendo realizadas 

em Maringá durante este período. Ainda distribuiu um folder para todos os presentes, sobre: 

“Conhecendo os Direitos da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”. Sem mais a ser discutido, a 

reunião foi encerrada às 16 horas e 08 minutos, ressaltando que a próxima será realizada no dia 18/09/2019 

(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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

AGOSTO / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

AGOSTO / 2019 

 

 


