
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES 

SUBSECRETARIA DO TRABALHO - SUBTRAB 

 

Rua Doutor João Carlos de Souza, n° 107 – 11° andar- Barro Vermelho – Vitória – ES. 29057-530 

 

 

Ata01/SUBTRAB/CET/2016 

                                                                                 Vitória - ES, 8 de março de 2016. 

Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2016, nesta secretaria reuniu-se o CET – Conselho 

Estadual do Trabalho. O Presidente abre a sessão, o Sr. Haroldo Massa, pede a 

apresentação dos conselheiros, o Sr. Hugo Santos Tofoli, que representa a FEMICRO, e 

cita que as microempresas são responsáveis por 80% dos empregos no país, o Sr. Paulo 

Cesar Borba Peres (Carioca) que representa o SINTRACONST, pede maior carinho na 

condução do conselho e atenção com o mundo do trabalho e o trabalhador em especial, 

apresentação do Sr. Hudson Machado, representando o CTB, ele diz que o conselho é 

uma ferramenta importante e que o mesmo busca os meios e caminhos para o 

desenvolvimento do mundo do trabalho, a Sr.ª Adriana Coelho, representando a 

FETRANSPORTES, a Sr.ª Elizabeth Reblin representando a SEJUS, o Sr. Rainer 

Bonzano Comper representando a SEAG, a Sr.ª Raissa representando a FINDES, o Sr. 

Dionísio Corteletti diretor regional e representante do SESC/SENAC. O presidente do 

CET Haroldo Massa, saúda e da boas vindas ao Secretário Rodrigo Coelho. O 

Secretário Rodrigo Coelho explana a nova SETADES, explica a nova cara da secretária 

com a vinda da SUBTRAB para essa secretária desde o dia 18 de março de 2016 e 

ressalta a sua felicidade e os desafios com a vinda da SUBTRAB para esta secretaria. 

Seu membro suplente é o Sr. Michel Rossi Moscon Gerente de Emprego, Trabalho e 

Qualificação Profissional da SUBTRAB, a Sr.ª Lúcia Helena Dornellas também 

membro titular, Subsecretária de Trabalho do Espirito Santo, também fala do desafio à 

frente da SUBTRAB e que os membros podem esperar muito trabalho e esforço desta 

subsecretaria para sempre poder melhorar a politica do trabalho no Estado do Espírito 

Santo, a Sr.ª Andréa Lara Tose Gerente de Artesanato Capixaba e Micro Crédito é a sua 

suplente. O secretário Rodrigo Coelho ressalta o momento desafiador do emprego e o 

desemprego no país e diz que também é o nosso dever fazer a nossa parte com muita 

criatividade e ideias inovadoras e pés no chão. O mesmo diz que quer implantar uma 

agência onde se concentre alguns tipos de serviços, entre eles os SINEs, ações de micro 

e pequeno empreendedor individual e microcrédito, entre vários outros serviços 

prestados pelos municípios e o governo do Estado aos cidadãos, de maneira a facilita-

los em cada uma das suas microrregiões, visto que o Estado está dividido 10 (dez) 

microrregiões. De modo que os municípios em parceria com o Estado pudessem 

centralizar esses serviços e entender a vocação de cada região e adaptar isso as agências, 

seria ideal que o trabalhador tivesse o mesmo atendimento em qualquer local do Brasil, 

observa o secretário. Rodrigo ressalta que a SETADES já realizou 2 (duas) reuniões 

com os coordenadores dos SINEs e foi relatado pelos coordenadores, que a maioria está 

em condições ruins, que precisam de melhorias quanto a material humano e estrutura 

física. Existe a busca de soluções para os SINEs, os recursos do  
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convênio do SINE é federal, relatou ainda que existe a possibilidade de em Nova 

Venécia os serviços do SINE migrarem para um novo espaço, mais amplo e de melhor 

atendimento ao trabalhador. Ressaltou ainda que a Prefeitura Municipal de Anchieta 

está fazendo a casa do cidadão municipal e que o serviço do SINE poderia migrar para 

este espaço. Observou ainda que em Cachoeiro do Itapemirim também existe esta 

possibilidade, relata também que as empresas precisam ser focos de melhoria, 

empregabilidade de ofertas e um desafio para os egressos, desafios esse de todos nós.  

Precisamos ter ações conjuntas para os desempregados, empregos para as pessoas com 

deficiências (PCD). Gostaria que todos procurassem enxergar a secretaria como um 

todo e não a SUBTRAB separada da ação social, diminuindo assim o preconceito entre 

as partes da ação social. Com o setor produtivo é possível articular todo este trabalho, 

Lúcia Dornellas esteve em Brasília, no Ministério do Trabalho e Emprego em busca de 

alternativas. O secretário Rodrigo Coelho entregou um mapa aos conselheiros do setor 

das regiões da ação social no Estado do Espirito Santo. Na questão dos SINEs relatou 

também que o SINE de Viana teve uma baixa ocupação na empregabilidade em 2015, o 

SINE de Guarapari também teve baixa empregabilidade em 2015, contrastando com o 

SINE de Aracruz teve um número de 1.348 pessoas empregadas no ano de 2015 e o 

SINE de Linhares também teve uma alta empregabilidade em 2015. O secretário 

manifestou desejo de conversar com os municípios de Viana, Barra de São Francisco, 

Guarapari e espera que a oferta de todas as vagas do setor do comércio sejam feitas via 

SINEs. No final agradeceu a todo o Conselho a solidariedade e receptividade com a 

equipe da SUBTRAB/SETADES. A subsecretária Lúcia Dornellas falou também de sua 

vinda da ADERES para a SUBTRAB, Lúcia coloca a SUBTRAB à disposição do 

Conselho, o presidente pede a fala e diz que todos os conselheiros estão autorizados a 

tratar de assuntos de trabalho com o Governo (trabalho), mas que qualquer ação, seja 

repassada ao presidente.  O conselheiro Paulo Cesar Borba Peres (Carioca) pede a fala e 

diz que está feliz com a nova estruturação dos SINEs, a contratação de mão de obra dos 

municípios pelo SINE, também diz que o governo deve negociar com os prestadores de 

serviço, para que esses prestadores contratem mão de obra  através dos SINEs. O 

secretário relata que existe um plano de ação da secretaria para a contratação dos 

trabalhadores via SINE e a captação de vagas com as empresas, o mesmo diz que a 

proposta está em fase de elaboração com a equipe da SUBTRAB/SETADES. Sem mais 

para o momento está é a ata que segue para aprovação.  
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