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Aos dezenove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte (19/08/2020), às 09 horas, por meio da 1 

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. Logo após, deu-se continuidade a 7 

conversa prévia com o Sr. Fernando de Syllos, sobre os erros encontrados no E-social, em relação aos 8 

registros das “contratações indiretas”, onde deixou claro, que todos os pontos a serem preenchidos no 9 

sistema, devem ser observados com cautela, para que tais equívocos deixem de ocorrer, o melhor caminho é 10 

que a instituição deve preencher o que compete às suas informações, pois normalmente a empresa, quando 11 

preenche, deixa tais dados em branco. Ainda, referente a este atual sistema, comentamos sobre a 12 

quantidade de vagas para aprendizes no estado do Paraná, se já existe uma listagem apresentando tais 13 

números, mas o Sr. Fernando destaca que é muito difícil se ater aos números apresentados, pois não são 14 

absolutos, uma grande parte se refere àquelas atividades que há dificuldades para o cumprimentos das 15 

cotas em algumas áreas, tais como a de cortadores de cana em usinas, motoristas de transportadoras, 16 

serviços gerais. Na sequencia, foi comentado também sobre o QBQ – Quadro Brasileiro de Qualificações, 17 

divulgado nos grupos de Aprendizagem esta semana, onde os Fóruns Estadual e Distrital de Aprendizagem 18 

Profissional são a favor de uma proposta que defenda e sustente a possibilidade de ampliar e contribuir para 19 

uma formação humana, consciente, livre e emancipadora, mas na verdade, existe um grande preocupação 20 

em relação a probabilidade de limitar a CBO na questão da aprendizagem. Logo após, o Dr. Weslei 21 

comentou sobre a Portaria nº 18.775 de 13 de agosto de 2020: Que autoriza, somente para o período da 22 

pandemia, a modalidade EAD para cursos novos. O curso deve seguir o regulamento normal, com proposta 23 

presencial, de acordo com a Portaria nº 723. Se o curso previsto terá inicio para agora, e mesmo com 24 

autorização para o desenvolvimento presencial, poderá ser executado via EAD durante a pandemia, e no 25 

decorrer da finalização deste período, continuará em fluxo normal, conforme previsto e autorizado no 26 

cadastro. A validação segue regra geral, e o empregador pode fazer um comodato, estando ciente e 27 

verificando os meios também em relação a forma remota das atividades práticas. Reiniciada as atividades 28 

presenciais, compete à instituição acompanhar como estão sendo executadas tais as atividades, tanto na 29 

teoria quanto na prática, e caso detectar algo errado, deve comunicar o Ministério da Economia, como 30 

órgão fiscalizador, para uma fiscalização “in loco”. De acordo com o comentário das Instituições aqui 31 

presente, as atividades estão fluindo bem e a grande maioria já se adequou para o ensino e trabalho remoto, 32 

inclusive em algumas instituições, já realizaram formatura através de “lives” e “drive thru” para entrega de 33 

certificados. E para as que já retomaram as atividades presenciais todas as precauções estão sendo 34 

tomadas adequadamente, inclusive a representante da empresa Lightsweet, comentou como está se 35 

desenvolvendo o trabalho com o monitoramento constante e cuidados com os espaços, de forma a evitar 36 

qualquer risco tanto para seus funcionários quanto para os aprendizes, e para os não podem retomar suas 37 

atividades presenciais, continuam desenvolvendo-as através do teletrabalho. O Sr. Fernando manifestou 38 

satisfação em relação ao desenvolvimento e comprometimento de todos e na sequencia aproveitou para  39 

comentar sobre os Laudos que estão sendo encaminhados como justificativa de desligamentos, onde alguns 40 

estão extremamente compactos, sem explicação convincente do Desempenho Insuficiente, e outros muito 41 
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complexos, com muita informação desnecessária. O Laudo é diferente de uma Declaração, e deve ser 42 

completo, explicativo, digno e principalmente confiável. Sem nada mais a ser pontuado, a reunião foi 43 

encerrada às 10 horas e 57 minutos. 44 

 

NOME INSTITUIÇÃO / EMPRESA 

Fernando de Syllos Jr GRT MGÁ 

Weslei de Oliveira INAMARE 

Sandra Regina de Almeida Tavares INAMARE 

Valéria Brumato Regina Fornazari NRE MGÁ 

Jorge Junior do Prado NRE MGÁ 

Marilze Brandão Assis CMDCA / AESMAR 

Maria Gabriela Brandino CRAS ALVORADA 

Andréia AEFSPR - CURITIBA 

Carla Beatriz Bernardi Machado APAE MGÁ 

Fabiana Pereira Capelim Puliquezi CIEE MGÁ 

Carolina Dutra Marques CIEE MGÁ 

Franciele de Oliveira Naberezny CIEE CAMPO MOURÃO 

Rogger Luiz dos Santos GERAR MGÁ 

Edna Siqueira COMUNIDADE BOM PASTOR DE NOVA ESPERANÇA 

Karine Lustosa Diniz PASTORAL DO MENOR DE TAPEJARA 

Elizete Eloi ASSOCIAÇÃO VIGILANTES MIRINS PARANAVAÍ 

Adelita Covissi CENTRO MADRE RAFAELA YBARRA- MARIALVA 

Jade Nayara de Moura CENTRO MADRE RAFAELA YBARRA- MARIALVA 

Aline Cristina P. Carvalho CASA MATERNAL – INSTITUTO ISIS BRUDER MGÁ 
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Jeniffer Evangelista CASA MATERNAL – INSTITUTO ISIS BRUDER MGÁ 

Geciane Almeida Pasqualito LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Tatiane Gomes de Almeida PROMEC – SARANDI 

Mariuza Bueno Sandamo PROMEC – SARANDI 

Bruna Claudia da Costa PROMEC – SARANDI 

Josiane Cassiana Piva Costa LINS DE VASCONCELLOS - MGÁ 

Francielle P. Sabatine LAR ESCOLA DA CRIANÇA DE MARINGÁ 

Andréia Maria B. Aray SENAI CTM 

Renata Alessandra V. S. Trizotti  SENAI MGÁ 

Fabrícia Luciana M. Lopes SENAC MGÁ 

Marcelo Trevisan Aleixo SENAT MGÁ 

Álvaro Pereira da Silva SINDUSCON 

Nivaldo F. Campos  SINCOMAR 

Maria Aparecida Meyer LIGHTSWEET 

Nayara Busiquia ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS 

Nayara Batista CSD VAREJO 

Roberto Tolentino  

 UNICESUMAR 

 


