
 

 

 

 

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

OUTUBRO / 2020 

Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte (21/10/2020), às 09 horas e 04 minutos, 1 

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

Fórum de Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa e presidida 3 

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

Syllos, Auditor Fiscal e Dr. Weslei de Oliveira, Assessor Jurídico do INAMARE. A Sra. Sandra iniciou dando 5 

boas vindas a todos e solicitou na sequência, para que os participantes colocassem no “chat” seu nome 6 

completo e instituição/empresa/órgão ao qual representam, para lista de presenças. Logo após, passou a 7 

palavra ao Dr. Weslei para comentar sobre os assuntos em destaque na pauta deste dia: 1) Decreto nº 8 

10.517 de 13 de outubro de 2020: Esse Decreto prorroga os prazos para celebrar acordos de redução 9 

proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho e para 10 

efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, onde 11 

ficam acrescidos de sessenta dias, perfazendo um total de duzentos e quarenta dias, limitados à duração do 12 

estado de calamidade pública ou até 31 de dezembro de 2020, mesmo para quem não tenha completado tal 13 

quantidade de dias. Entretanto pode haver alteração mediante outro Decreto. Desta forma, os contratos de 14 

aprendizagem, poderão ser prorrogados na quantidade de dias que forem necessários, por 30, 60 ou até 15 

mesmo, os 240 dias, mediante apresentação de um aditivo, o qual não deixa de considerar o contrato a 16 

prazo determinado pelo indeterminado; 2) Férias e 13º Salário Aprendiz por conta da Pandemia: Dr. Weslei, 17 

destaca inicialmente, que neste caso não existe diferença na lei, entre um jovem aprendiz e funcionário 18 

efetivado, sendo assim o que será apresentado, estará valendo para ambos os casos. Para aquele que teve 19 

Redução de Jornada, receberá suas Férias e 13º Salário integralmente, pois mesmo de forma reduzida, não 20 

parou totalmente com suas atividades, é o que apresenta o itens V e XII do Art. Nº 611-B da CLT: 21 

“Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a 22 

supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)” “V - valor nominal do 23 

décimo terceiro salário; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)” e “XII - gozo de férias anuais remuneradas 24 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)”. Já no caso 25 

da Suspenção de Contrato, a Lei não cita nada sobre tal questão, desta forma prevalece o que apresenta as 26 

Leis nº 4.090/62 e 4.740/65, onde o funcionário recebe correspondente ao tempo que trabalhou, contudo, 27 

neste caso, nos meses que ficou suspenso, ele não receberá, conforme a interpretação legal, mas de acordo 28 

com o que já foi destacado em outros momentos, tal situação ainda está em discussão, por enquanto só há 29 

especulação a respeito. Assim, se a empresa quiser fazer o pagamento reduzido, na lei não há o que diga o 30 

contrário, porém, a orientação é de que seja pago o valor total, por não saber o que pode acontecer 31 

futuramente – isso em relação ao 13º Salário. Quanto às Férias, segue o mesmo raciocínio, somente depois 32 

de 12 meses trabalhados, lembrando que meses suspensos não são considerados poder aquisitivo de 33 

Férias ou 13º Salário. O Sr. Fernando, Auditor Fiscal pondera que não há nada contra ao que foi 34 

apresentado, mas aguarda as orientações de uma Instrução Normativa que deve estar por ser publicada, 35 

onde ficará definido qual procedimento realmente deverá ser tomado. E para finalizar esse assunto, o Sr. 36 

Fernando ainda exprime sua preocupação em relação à aposentadoria destes que estão em Suspenção, 37 

porque durante esse tipo de acordo, o tempo não é computado para esse fim; 3) Rescisão no meio do 38 

curso: A rescisão pode ser feita mediante o que é previsto na CLT: Art. 433. O contrato de aprendizagem 39 

extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipótese 40 

prevista no § 5o do art. 428 desta Consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: 41 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4090_1962.asp
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(Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005): I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo 42 

para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e 43 

de apoio necessário ao desempenho de suas atividades; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 44 

(Vigência) II – falta disciplinar grave; (Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000) III – ausência injustificada à 45 

escola que implique perda do ano letivo; ou (Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000) IV – a pedido do 46 

aprendiz. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000) – No entanto, diante de uma proposta de efetivação, 47 

normalmente o aprendiz pede para sair do programa, a fim de não perder tal oportunidade, o que não seria 48 

o ideal, onde a experiência adquirida durante o curso e principalmente a certificação recebida ao final, é de 49 

grande valia para seu futuro. A orientação da Instituição é de suma importância diante do recebimento de 50 

uma proposta de efetivação, fazendo com que o aprendiz perceba o que ele está deixando de ganhar, 51 

destacando ainda, que tal proposta pode ser provisória, diante da mudança de setor dentro da empresa 52 

contratante, sem experiência alguma na nova atividade, poderá prejudica-lo e causar o seu desligamento 53 

precocemente; 4) Aprendiz pode fazer estágio ao mesmo tempo? Não há nada o que possa proibir o 54 

desempenho de duas atividades ao mesmo tempo, lembrando que é possível haver vários registros na 55 

Carteira de Trabalho com trabalhos concomitantes, desde que uma não atrapalhe a outra, principalmente 56 

em relação a conflito de horários, e ainda que não prejudique sua vida cotidiana, sua saúde física ou mental 57 

– a lei não proíbe, mas todas as situações devem ser ponderadas cuidadosamente. Quando existe a 58 

necessidade de um estágio obrigatório, a instituição deve se atentar no momento de aceitar esse estudante 59 

também como um aprendiz, pois fica claro que este jovem está pleiteando essa vaga somente pelo 60 

financeiro, pois já está se preparando para uma função, e fazendo ainda, com que outro jovem, que 61 

realmente precise de uma oportunidade, perca essa chance. As instituições e principalmente as empresas, 62 

devem privilegiar os menores de 18 anos e que passam por risco econômico, pois esse é o real objetivo dos 63 

programas de aprendizagem. Finalizado os assuntos de pautas e dúvidas esclarecidas, passou-se ao Informe 64 

Geral, que foi em relação ao próximo e último Fórum de Aprendizagem deste ano de 2020, onde a Sra. 65 

Sandra destacou, que normalmente encerra-se o ano com uma apresentação individual de aprendizes, e 66 

que este, não poderia ser diferente. Os aprendizes podem realizar uma fala, acompanhados de seus 67 

representantes, tanto da instituição quanto da empresa, para compartilhar sua experiência na 68 

aprendizagem, principalmente neste ano, que foi, e ainda está sendo completamente atípico a qualquer 69 

outro que já tivemos, por conta desta pandemia que mudou a vida de todos os seres. E para encerrar este 70 

momento, a Instituição PROMEC – Proteção ao Menor carente de Sarandi, apresentou um vídeo do lindo 71 

trabalho realizado por eles sobre o Setembro Amarelo - campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que 72 

através das redes sociais, realizaram palestras, orientações e prepararam mensagens com os aprendizes. 73 

Sem nada mais a ser discutido este Fórum foi encerrado às 10 horas e 42 minutos. 74 

 

NOME INSTITUIÇÃO / EMPRESA 

Fernando de Syllos Jr GRT MGÁ 

Weslei de Oliveira INAMARE 
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Sandra Regina de Almeida Tavares INAMARE 

Patrícia Ethelvina SEDUC 

Jorge Júnior do Pardo NRE MGÁ 

Marilze Brandão Assis CMDCA / AESMAR 

Carla Beatriz Bernardi Machado APAE MGÁ 

Carlos Alexandre C. Corrêa CIEE PR 

Fabiana Pereira Capelim Puliquezi CIEE MGÁ 

Cristiano Silva CIEE MGÁ 

Sandra Panini CIEE MGÁ 

Elizabete Mulezini CIEE UMUARAMA 

Claudia Coellho CIEE CAMPO MOURÃO 

Márcia Denise CIEE CIANORTE 

Vagner Pereira CIEE CIANORTE 

Sidney Tavares dos Santos CIEE PARANAVAÍ 

Francisco Reinord Essert GERAR CURITIBA 

Rogger Luiz dos Santos GERAR MGÁ 

Jéssica Amabile C. Pazin GERAR MGÁ 

Edna Siqueira COMUNIDADE BOM PASTOR DE NOVA ESPERANÇA 

Karine Lustosa Diniz PASTORAL DO MENOR DE TAPEJARA 

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

Andreia  AEFSPR - CURITIBA 

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 

Roseli Soares LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Mariângela Reales LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

Tatiane Gomes de Almeida PROMEC – SARANDI 

Mariuza Bueno F. Sandamo PROMEC – SARANDI 

Francielle Sabatine LAR ESCOLA DA CRIANÇA DE MGÁ 

Josiane Cassiana Piva Costa LINS DE VASCONCELLOS - MGÁ 

Renata Alessandra V. S. Trozotti SENAI MGÁ 

Andréia Maria B. Aray SENAI CTM 

Ana Paula M. SENAI CTM 

Fabrícia Luciana M. Lopes SENAC MGÁ 

Marcelo Trevisan Aleixo SENAT MGÁ 

Álvaro Pereira da Silva SINDUSCON 

Nivaldo F. Campos  SINCOMAR 

Reginaldo Farias  SINDIMETAL MGÁ 

Maria Aparecida Meyer LIGHTSWEET 

Nayara Busiquia ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS 

Raquel Figueiredo Correa SURYA DENTAL 

Daiane Romero  SURYA DENTAL 

Jacqueline  CONSTRUTORA CIPLART 

Gabriela Hereck AGRO DALLA COSTA - PALMALI 

Cristina AGRO DALLA COSTA - PALMALI 
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Cristiane A. Borges ALDO COMPONENTES 

Emerson Marchi SG SISTEMAS 

Dhuani CLARO 

Lorena Ramos Carrilho  

Tatiane Vicente  

Jonathan N. Nunes  

Rose Santos  

Nilson Ribeiro  

Lucas Ramos  

Marivane Mari  

Patrícia  

Nataly  

 


