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Aos vinte e dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte (22/05/2020), às 14 horas e 02 minutos, por 

meio da plataforma “Google Meet”, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum 

de Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme listas de presença anexa e presidida pela Sra. 

Sandra, representante do INAMARE e secretária deste Fórum, com auxílio do Sr. Fernando de Syllos, Auditor 

Fiscal e Dr. Matheus Wolowski, Assessor Jurídico do INAMARE. A Sra. Sandra deu início dando boas vindas a 

todos e comentando que esta foi a 1ª Reunião Virtual do Fórum, e possivelmente a primeira das próximas 

que deveremos ter nos mesmos moldes. O Sr. Fernando concorda e destaca que esse tipo de reunião é mais 

favorável, pela flexibilidade de participação de um número maior de pessoas, em tempo menor de 

discussão, pois evita conversas paralelas e qualquer outro imprevisto comum em reuniões presenciais. Desta 

forma, a Sra. Sandra confirma com os presentes a retomada das reuniões já previstas em calendário, nas 

datas e horário sugeridos, mas realizadas virtualmente por prazo indeterminado, havendo consenso de 

todos. Aproveitando o momento, a Sra. Sandra fala ainda, sobre a eleição do Fórum, para os cargos de 

Coordenação Temporária, Secretaria e Secretaria Adjunta, para o próximo encontro, confirmando com o Sr. 

Fernando, Auditor Fiscal e o Dr. Matheus, a possibilidade de votação aberta, diante dos encontros virtuais, e 

ambos não encontram problema algum, ressaltando esse período crítico e possibilidades abertas por conta 

do COVID-19. A Sra. Sandra comenta ainda, que enviará e-mails para os possíveis candidatos, orientando o 

que deverá ser feito a respeito. Dando continuidade aos assuntos previstos na pauta, convidamos o Sr. 

Francisco, Superintendente da GERAR, para trazer a respeito do Projeto do Estado do Paraná, o Cartão 

Futuro, subsídio que seria destinado a contribuir e incentivar empresas, sem obrigatoriedade de cumprir 

cota aprendizagem, ajudando-as a contratar aprendizes, visando fomentar a inserção no mercado de 

trabalho de jovens em situações de maior vulnerabilidade, proporcionando a formação técnica, profissional 

e remuneração mensal. Em função da pandemia, este projeto acabou ficando em “stand by”, e como a verba 

estava tomando outro viés em razão da emergência e dificuldades das famílias vulneráveis com 

encaminhamento de cestas básicas, foi realizada uma reunião onde o CEDCA e o MPT  se uniram a outros 

para que juntos pudessem solicitar uma alteração neste projeto, para que o governo libere na faixa de 20 

milhões, com recursos do FIA, imediatos para o Cartão Futuro, contribuindo diretamente para as instituições 

ou empresas que já fazem a contratação de aprendizes pela lei de cotas e que estão com dificuldades, com 

um auxílio de R$ 300,00 para manutenção das vagas por até 90 dias, ou então até R$ 500,00 para aqueles 

que optarem por fazer novas contratações. Esse subsídio econômico que vai para a empresa, será 

depositado via Banco do Brasil, sendo repassado ao aprendiz conforme a empresa for recebendo. Isso 

poderá ser adotado até o final do ano, dependendo da alteração da Lei, aprovada pelo CEDCA inicialmente, e 

agora aguardando aprovação na Casa Civil. As empresas para recorrerem a esse auxílio deverão se cadastrar 

na Agência do Trabalhador e o repasse será via Banco do Brasil. Na sequência, passou-se ao próximo 

assunto: Plataforma Moodle – AVA, com o Sr. Cléber, que inicia ressaltando que esta proposta vem de 

encontro às necessidades que as instituições vêm passando em relação à disponibilização de conteúdos 

teóricos virtuais aos aprendizes. Dentro da ferramenta AVA MOODLE, existe muita facilidade tanto para 

disponibilizar o conteúdo quanto para acompanhar o registro das aulas, inclusive a frequência do aluno. Esta 

plataforma seria implantada pelo INAMARE para que todas as Instituições pudessem utilizá-la, destacando 

ainda, que esse sistema pode gerar um relatório e informações necessárias para o acompanhamento, e pode 

ser acessada por qualquer lugar onde haja internet, inclusive celulares, a qualquer momento. Antes do 

término, a Sra. Sandra solicita ao Sr. Fernando algum esclarecimento em relação a FRAUDES que alguns 
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empregadores vêm cometendo em relação à redução de jornada e suspenção de contrato, o qual esclarece 

que têm ocorrido fiscalizações presenciais nos locais de trabalho de algumas empresas em que houve 

denúncias, mas que até este momento não recebeu denúncia de fraude pertinente a aprendizes, mas sim de 

demissões arbitrárias, que já estão em fiscalização (casos oriundos das informações das entidades conforme 

já solicitado por e-mail), onde inicialmente tem solicitando a reintegração imediata. Para os casos de 

Redução e/ou Suspensão aos menores de 18 anos, a princípio não há possibilidades de autuação às 

empresas por sua parte, pois a Medida Provisória não traz uma vedação, somente a orientação em relação a 

conscientizar as empresas em preservar a proteção ao aprendiz, como apresentado nas Notas Técnicas 09 e 

10. Sem mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 15 horas e 48 minutos, ressaltando que a próxima 

será realizada nos mesmos moldes, no dia 17/06/2020 (3ª quarta-feira), às 14 horas, conforme calendário 

previsto. 

 

NOME INSTITUIÇÃO 

Fernando de Syllos Jr GRTM 

Matheus Wolowski INAMARE 

Sandra Regina de Almeida Tavares INAMARE 

Cléber Semensate CVC 

Francisco Essert GERAR CURITIBA 

Rogger Luiz dos Santos GERAR MGÁ 

Fabiana Pereira Capelim Puliquezi CIEE MGÁ 

Carolina Dutra Marques CIEE MGÁ 

Andréia Maria B. Aray SENAI CTM 

Renata A. V. S. Trizotti  SENAI MGÁ 

Valéria B. Regina Fornazari NRE MGÁ 

Karine Diniz ASS. NOSSA SENHORA PASTORA – TAPEJARA 

Fernando Menck LAURA REBOUÇAS 

Geciane Almeida Pasqualito LAURA REBOUÇAS 

Tatiane Gomes de Almeida PROMEC 
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Mariuza Bueno Sandamo PROMEC 

Ana Paula Souza PROMEC 

Josiane Cassiana Piva Costa LINS DE VASCONCELLOS 

Francielle Sabatine LAR ESCOLA DA CRIANÇA 

  

 


