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Acisa e Senai alertam indústrias de Santa Helena quanto ao cumprimento 

da lei destinada a aprendizagem de jovens 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senai), reuniram nesta quarta-feira (15), um grupo de empresários do setor industrial para repassar algumas orien-
tações voltadas ao Programa de Aprendizagem. A metodologia visa a formação técnico-profissional destinada a 
adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. 
O Programa é norteado por legislação específi-
ca, a lei nº 10.097/2000, o decreto nº 
9.579/2018 e a portaria nº 723/2012, cuja reda-
ção foi alterada pela Portaria nº 634/2018). Essa 
qualificação profissional é desenvolvida por 
meio de atividades teóricas e práticas e imple-
mentada por meio de um contrato de trabalho 
especial de aprendizagem, com base em progra-
mas organizados e desenvolvidos sob a respon-
sabilidade de entidades habilitadas. Tendo essa 
necessidade e obrigatoriedade, nós, da Diretoria 
de Indústria achamos por bem convidar as em-
presas para tomarem conhecimento do que pre-
cisa ser feito”, destaca o diretor de Indústria da 
Acisa, Mauro Kozerski. 
A empresa é responsável por recrutar, selecionar e matricular o aprendiz no Programa de Aprendizagem, segundo 
o Senai. Para ser aprendiz, deve-se ter idade entre 14 e 24 anos; estar matriculado e frequentando a escola, caso 
não tenha concluído o Ensino Médio. 
Ao ser contratado, o aprendiz terá sua carteira de trabalho assinada pela empresa e receberá um salário referente 

às atividades teóricas e práticas do curso. 
A carga horária diária do Programa de Aprendiza-
gem é de 4 horas, totalizando 20 horas semanais, 
divididas entre as horas destinadas à formação teó-
rica e as horas de atividades práticas na empresa. 
“São três dias de trabalho e dois dias de cursos”, 
ressalta coordenadora do Senai de Marechal Cândi-
do Rondon, Kátia Viviane Seidel. 
Quanto à remuneração as empresas devem procu-
rar seus escritórios. Porém, como o adolescente 
trabalhará somente 20h semanais, receberá a me-
tade. Outro formato é a aprendizagem técnica em 
que o adolescente passa a ter um certificado técni-
co em administração. Os adolescentes ficam todas 

as 20 horas na empresa e no contraturno participam dos cursos do Senai. A aprendizagem técnica também pode 
influenciar uma variação de salário. 
Outras informações podem ser obtidas junto à Acisa, ou pelo telefone (45) 3268 1497. 





Empresário, seus colaboradores precisam se deslocar diariamente para o trabalho? 
 

A Acisa está realizando uma pesquisa para identificar a quantidade de funcionários que se deslocam diariamente para 
trabalhar na sede ou nos distritos do município. O objetivo é buscar junto a Administração Municipal a viabilidade de 

implantação de um transporte coletivo para atender essa demanda.  
 

Responda acessando o link: https://forms.gle/WSAqEVxi4r5iYzHb9   
Agradecemos desde já e contamos com sua participação! 

Espaços estruturados com climatização e internet. 
Indicação de fornecedores para coffee break,    

decoração, sonorização e iluminação,                 
equipamentos, fotografia e filmagem, conforme a 

sua necessidade. 
 

Consulte valores e disponibilidade na Secretaria da 
entidade.  

Vantagens especiais para Associados. 

Inicia curso da Acisa e Senac sobre vendas  

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Comercial (Senac), iniciou nesta quarta-feira (15) o curso ‘Técnicas de Vendas’, como parte do Programa Quali-

ficAcisa. A participação é gratuita e possibilitará a qualificação de empresários e colaboradores de empresas de 

Santa Helena. Ao todo houve a inscrição de 40 pessoas. 

Conforme a responsável pelo Ponto de Atendimento ao Em-

preendedor, Maysa Pereira, “esta é uma grande oportunida-

de de qualificação para melhorar o atendimento e relaciona-

mento com o cliente”.  

Os encontros são presenciais. A segunda aula ocorrerá nesta 

quinta-feira (16). Os próximos módulos serão ministrados dias 

20,21 e 22 de setembro.   

Serão abordadas questões teóricas e práticas sobre técnicas 

de negociação em venda, excelência no atendimento, fideliza-

ção do cliente e como vender com mais eficácia. 

Procurando um local para suas reuniões de trabalho, assembleias, cursos, treinamentos, encontros empresariais?  
A ACISA oferece sala e auditório para locação! 

https://forms.gle/WSAqEVxi4r5iYzHb9

