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Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte (15/07/2020), às 09 horas e 03 minutos, por meio 1 

da plataforma “Google Meet”, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de 2 

Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa e presidida pela Sra. 3 

Sandra, representante do INAMARE e secretária deste Fórum, com auxílio do Sr. Fernando de Syllos, Auditor 4 

Fiscal e Dr. Weslei de Oliveira, Assessor Jurídico do INAMARE. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a 5 

todos e solicitou na sequência, para os participantes colocassem no “chat” seu nome completo e 6 

instituição/empresa/órgão ao qual representam, para lista de presenças. Em ato contínuo, apresentou os 7 

assuntos de pauta e solicitou ao Dr. Weslei, que comentasse a respeito de cada um em específico, 8 

destacando seu teor principal: 1) Nota Técnica nº 11: onde orienta sobre o retorno gradual dos aprendizes 9 

menores de 18 anos para as atividades presenciais, mas diante de algumas condições e precauções que 10 

devem ser seguidas, para garantir a preservação da saúde e a segurança destes adolescentes, destacando 11 

que são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento humano; 2) Lei nº 10.020 de 06 de julho de 12 

2020: que converteu em Lei a Medida Provisória nº 936, dispondo sobre medidas complementares para 13 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020, e 14 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 3) Decreto nº 15 

10.422 de 13 de julho de 2020: que prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de 16 

jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos 17 

benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, para até 120 dias no total. 18 

Diante deste Decreto, o Sr. Fernando complementa que como Auditor, não pode proibir o retorno destes 19 

menores, entretanto, sugere fortemente, nova suspensão complementar dos contratos de forma a usufruir 20 

os 30 dias adicionais. Entretanto, cabe ainda esclarecer, conforme Dr. Weslei, que a concessão e pagamento 21 

do benefício conforme previsto no artigo 7º do referido decreto, está condicionado à disponibilidade 22 

orçamentaria. Com o retorno dos aprendizes às suas atividades práticas e com precauções a serem tomadas, 23 

o Sr. Fernando instiga a preparação de um “questionário”, formulado pelo INAMARE, para que seja 24 

encaminhado aos aprendizes pelas instituições com perguntas pertinentes às restrições a serem tomadas 25 

pelas empresas parceiras, de modo que se cumpram as orientações legais preservando a saúde dos 26 

aprendizes e de quem com ele convive, e conforme experiência já adquirida pela Sra. Josiane, do Lins de 27 

Vasconcellos, tal questionário poderia ser encaminhado através do “Google Form”, uma excelente 28 

ferramenta para a situação apresentada. O Sr. Fernando também ficou de encaminhar um “ofício 29 

orientativo” tanto para as instituições que os acompanham quanto às empresas que os receberão, 30 

explicando os melhores passos e atitudes a serem tomados com a legislação correspondente anexada. Na 31 

sequencia, abriu-se espaço para os questionamentos dos presentes, com a contribuição direta do Dr. Weslei 32 

e Sr. Fernando de Syllos no intuito de esclarecer todas as dúvidas apresentadas da melhor forma possível: 33 

Aprendiz ou membro da família a qual reside junto, apresentar sintomas do Corona vírus : Deve apresentar 34 

atestado médico, ou uma declaração com o mesmo valor de um atestado, que comprove a necessidade de 35 

afastamento do trabalho por este aprendiz. Caso não haja consulta médica, a instituição deve acompanhar 36 

as famílias e se perceber algum caso suspeito, pode entrar em contato com a empresa e juntos determinar o 37 

afastamento deste aprendiz sem descontar de seu salário. O atestado de um membro da família também 38 

pode ser acatado pela empresa, pois de certa forma há comprovação da suspeita e possibilidade deste 39 

aprendiz/funcionário estar com o vírus e transmitir aos demais colegas de trabalho; A não conformidade 40 

levantada em questionário deverá ser verificada “in loco” pela instituição ou pela fiscalização? Diante de 41 
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situações extremas apresentadas e não houver o bom senso por conta da empresa, os Auditores poderão 42 

efetuar uma fiscalização “in loco” para verificar tais situações; A MP nº927/2020 prevê a possibilidade de 43 

banco de horas e férias antecipadas, desta forma, porque só podem ser aplicadas as férias e não o banco 44 

de horas? É vedada ao aprendiz a compensação de jornada, e mesmo na MP citada, no “Art. 5º Fica 45 

permitida a adoção do regime do teletrabalho, trabalho remoto ou a distância para estagiários e aprendizes, 46 

nos termos do desposto neste capítulo.”, o qual não menciona a questão de banco de horas, desta forma, 47 

entendemos que não se aplica; Tem sido recorrente algumas empresas convocar os aprendizes para 48 

realizar a prática no dia da capacitação teórica, alegando que como está em EAD, não interfere: Por ordem 49 

não pode, mas as possibilidades pedem ser verificadas, de acordo com o que está previsto para a teoria 50 

daquele dia, como por exemplo, se for somente para uma entrega de apostilas, sem conteúdos a serem 51 

trabalhados naquele momento, mas fica reforçado, que pela lei, não pode; As entidades qualificadoras que 52 

ofertam a teoria via EAD “in loco”, podem retomá-la desde que obedeçam todas regras sanitárias? O EAD 53 

dentro da Instituição é um problema neste momento, de certa forma está proibido, pois pode ser 54 

interpretada como aula presencial, contudo, se a instituição se organizar para receber um aprendiz de cada 55 

vez, em horários alternados, visando contribuir com aqueles aprendizes que apresentam dificuldade de 56 

participar desta aula, por conta de falta de internet, ou até mesmo de um celular ou computador, pode-se 57 

haver um entendimento favorável, mas que fique claro, que aula presencial com todos em uma mesma sala, 58 

ainda está proibida. Por ora, nada mais a ser pontuado, a reunião foi encerrada às 10 horas e 47 minutos. 59 

 

NOME INSTITUIÇÃO / EMPRESA 

Fernando de Syllos Jr GRT MGÁ 

Weslei de Oliveira INAMARE 

Sandra Regina de Almeida Tavares INAMARE 

Cléber Semensate CVC SOFTWARES 

Valéria Brumato Regina Fornazari NRE MGÁ 

Raquel Barros de Souza CAPS INFANTOJUVENIL 

Francisney Kasmierczak Barbosa AGENCIA DO TRABALHADOR MGÁ 

Francine Sotopietra INST. ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

Maria Gabriela Brandino CRAS ALVORADA 

Carlos Alexandre C. Côrrea CIEE MGÁ 

Fabiana Pereira Capelim Puliquezi CIEE MGÁ 
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Carolina Dutra Marques CIEE MGÁ 

Élida Nogueira Zaperllon CIEE MGÁ 

Cristiano Silva CIEE MGÁ 

Sandra Panini CIEE MGÁ 

Franciele de Oliveira Naberezny CIEE 

Rony Peterson CIEE MGÁ 

Elizabete Mulezini CIEE UMUARAMA 

Sidney Tavares dos Santos CIEE PARANAVAÍ 

Cora Maria Mendes Ponces COMPLEXO AT. FAM. INF. PARANACITY 

Francisco Reinord Essert GERAR CURITIBA 

Ronny Essert GERAR CURITIBA 

Rogger Luiz dos Santos GERAR MGÁ 

Jade Nayara de Moura CENTRO MADRE RAFAELA YBARRA- MARIALVA 

Aline Cristina P. Carvalho CASA MATERNAL – FUNDAÇÃO ISIS BRUDER MGÁ 

Natália R. Côrrea R. Loures CASA MATERNAL – FUNDAÇÃO ISIS BRUDER MGÁ 

Roseli Soares dos Santos LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Fernando Menck LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Geciane Almeida Pasqualito LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Tatiane Gomes de Almeida PROMEC – SARANDI 

Mariuza Bueno Sandamo PROMEC – SARANDI 

Gracielle Finco PROMEC – SARANDI 

Bruna Claudia da Costa PROMEC – SARANDI 

Josiane Cassiana Piva Costa LINS DE VASCONCELLOS - MGÁ 
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Francielle Sabatine LAR ESCOLA DA CRIANÇA DE MARINGÁ 

Suzana Maria de Souza Bravo LAR ESCOLA DA CRIANÇA DE MARINGÁ 

Laís Sabrina Vendramini AMAG - MANDAGUARI 

Helen Camila Silva Boeing SENAI MGÁ/CTM 

Andréia Maria B. Aray SENAI CTM 

Renata Alessandra V. S. Trizotti  SENAI MGÁ 

Fabrícia Luciana M. Lopes SENAC MGÁ 

Milton Jacinto de Carvalho SENAT MGÁ 

Reginaldo Farias  SINDIMETAL MGÁ 

Álvaro Pereira da Silva SINDUSCON 

Nivaldo F. Campos  SINCOMAR 

Eloisa Ornelas Ferreira GRUPO CIFRA 

Maria Aparecida Meyer LIGHTSWEET 

Claudineia  CLARO 

Rodrigo Veríssimo  

Luana Mendes Fumegali FLEXOPRINT LABELS 

Paulo César Motta FLEXOPRINT LABELS 

Tathiane Ramos ARILU DISTRIBUIDORA 

Thaís Gabriela Lima  

Flávia de Aquino Monteiro Dalto (Marivane) ROTESMA 

Michele Menezes de Oliveira GRUPO MUFFATO 

Nayara Batista CSD VAREJO 

Vanessa V. R. Salata de Souza CURTUME NOROESTE - COLORADO 
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Talita Caparroz RECCO LINGERIE 

 


