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Local: SETADES - Data: 21/07/2016 - Horário de Inicio: 08:30h -  Horário de Término: 09:30h                                

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, a convite do Senhor Haroldo Olívio 1 

Marcellini Massa, presidente do Conselho Estadual do Trabalho – CET, reuniram-se nesta 2 

Secretaria os membros do referido conselho para participar da Reunião Ordinária para deliberar 3 

sobre os seguintes assuntos: Instalações; Treinamentos; Inaugurações; Aprovação da proposta 4 

de criação de 03 novas agências do SINE e Informes. Haroldo Massa cumprimentou a todos e 5 

deu as boas vindas aos membros do conselho, Antônio Fialho Garcia Junior, vice-presidente da 6 

NCST, Raissa Martins, representante da FINDES, Sandro Perovano, superintendente da 7 

FETRANSPORTES, Adriana Coelho Vieira, representante da FETRANSPORTES, Rainer Comper, da 8 

SEAG, Hugo Santos Tófoli, representante da FEMICRO, Elisabeth Dias Reblin, da SEJUS, Lea 9 

Marina Erlacher, superintendente da FECOMÉRCIO, Liliane Ferreira Fundão, representante da 10 

FAES, Sônia Coelho de Oliveira, representante da SEDES. Da Secretaria de Estado de Trabalho, 11 

Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES, Rodrigo Coelho do Carmo, secretário de 12 

Estado, Lúcia Helena Dornellas, subsecretária de Emprego e Geração e Renda, Michel Rossi 13 

Moscon, Gerente de Emprego e Qualificação Profissional. Coordenadores Marjorie Lopes 14 

Bicalho Santana, de Cachoeiro de Itapemirim, César Henrique Santos Monteiro, de São Mateus, 15 

Maikielly Pazito da Silva, de Nova Venécia, Antônio Carlos de Araújo (interino), de Anchieta, 16 

Elizete Silva de Souza Passos, de Barra de São Francisco, Claudia Fischer Gava Aoni, de Linhares, 17 

Gerci Marcelino do Amaral, de Cariacica, Naira Jabour Baptisti, de Colatina e Kellerson de 18 

Alvarenga, de Aracruz. Após leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, o presidente Sr. 19 

Haroldo Massa passou a palavra a Lúcia Dornellas que informou que Colatina está com a 20 

realização de chamamento público em aberto; que Cachoeiro de Itapemirim já tem novo espaço 21 

para agência do trabalhador e que em Nova Venécia, a reforma do novo espaço está sendo 22 

finalizada e a inauguração está prevista para 2ª quinzena de agosto. Destacou ainda que a 23 

agência de Nova Venécia será um marco de mudança no processo de melhorias para todas as 24 

agências do SINE. – As dificuldades de operacionalização estão sendo revistas. É um desafio e 25 

vamos vencer pelo comprometimento da Setades em fazer as agências do SINE terem 26 

credibilidade, destacou o presidente. A respeito do projeto de qualificação profissional, que visa 27 

à identificação e capacitação profissional nas mais diversas áreas de trabalho, o Estado 28 

contratou uma empresa para formatar o projeto. Vamos qualificar também aquele trabalhador 29 

que já se encontra empregado, falou Lúcia. – Sandro Perovano falou que o sistema está sendo 30 

validado, frente ao setor empreendedor. – Lea Marina ressaltou que está muito difícil a 31 

empregabilidade neste momento e o trabalho casado com a Setades vai ser muito importante. –32 

Rainer Comper perguntou se há oferta de cargo na agricultura. Muitas vezes a agricultura 33 

contrata sem conhecer o empregado. – Hugo Tófoli fez a seguinte observação: “precisamos 34 

buscar demandas para oferecer qualificação profissional, temos que ter cuidado com o 35 

momento, o cruzamento de dados é muito importante.” – Antônio Fialho, falou: Vamos ouvir o 36 

trabalhador. Temos que fazer um estudo mais apurado para que motive o trabalhador a 37 
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participar dos cursos ofertados. O presidente Haroldo Massa deu boas vindas ao Secretário 38 

Rodrigo Coelho, que deu prosseguimento ao assunto em pauta. – Não estamos tratando os 39 

assuntos na superfície, estamos falando de uma mudança completa no modelo de qualificação 40 

profissional. Cada secretaria fazia uma qualificação profissional para um público, assim como 41 

outros setores faziam para outros cursos, o que gerava conflito. A oferta será um conjunto de 42 

políticas sociais integradas. Nesse contexto, a qualificação do trabalhador será trabalhada de 43 

forma estratégica. – A fragilidade do sistema ainda está na captação de vagas, Linhares é a 44 

agência que mais se aproxima do que o manual exige. Temos agência funcionando com porte 45 

inadequado, Cariacica, Linhares e São Mateus, são exemplos de atendimento de grande porte. 46 

Quero aproveitar a oportunidade para levar ao conhecimento do Conselho e pedir autorização 47 

para abertura de 03 (três) novas agências. São elas, Guaçuí, na região do Caparaó, Venda Nova 48 

do Imigrante, na região serrana e Santa Maria de Jetibá, também na região serrana. 49 

Considerando a baixa efetividade das agências de Barra de São Francisco e Pinheiros, solicito 50 

também aprovação para a desativação desses postos. – Falando de alcance estadual, vamos 51 

atuar com um SINE Itinerante que irá beneficiar trabalhadores que muitas vezes, não têm 52 

condições de sair de suas casas em busca de atendimento no Sistema Nacional de Emprego 53 

(SINE). O secretário estadual Rodrigo Coelho, disse ainda que o benefício será possível porque a 54 

Superintendência do Trabalho tem veículo e tem condições de desenvolver esse trabalho. As 10 55 

(dez) agências do SINE terão itinerância. – O “SINE Itinerante” irá prestar os mesmos 56 

atendimentos que são feitos diretamente nas agências. – “Faremos cadastramento dos 57 

trabalhadores no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, ofertas de vagas para ingressar 58 

no mercado de trabalho, além dos procedimentos necessários para que receba o seguro-59 

desemprego e orientações gerais”, explicou. Vamos fazer um Termo de Referência para alterar o 60 

cargo, passando de Coordenador para Gestor Local do SINE, que terá responsabilidades de 61 

acordo com o manual do SINE. – Reconhecemos que temos problemas de atendimento, pois 62 

algumas agências funcionam com um número muito restrito de pessoas para atender as 63 

demandas dos serviços oferecidos. A demanda de um posto de Médio Porte tem necessidade de 64 

1 (um) recepcionista, 5 (cinco) atendentes e 2 (dois) analistas. Anchieta, Guaçuí, Venda Nova do 65 

Imigrante e Santa Maria de Jetibá, se enquadrariam nesse porte de atendimento. Em 66 

contrapartida o MTE nos forneceria aluguel, água, telefone e 3 (três) servidores. O secretário 67 

informou que esse ano não foi utilizado recurso do convênio. Temos que ter aprovação das 68 

contas para recebermos o recurso. No sentido do encaminhamento da reunião, o presidente 69 

Haroldo Massa solicitou manifestação dos coordenadores. Antônio Carlos, coordenador interino 70 

de Anchieta agradeceu ao secretário e a equipe, a valorização do trabalho e o reconhecimento. 71 

Hugo Tófoli parabenizou Rodrigo Coelho pelo SINE Itinerante e por trazer as Secretarias para 72 

trabalhar qualificação profissional em conjunto. Sandro Perovano falou: – temos que fazer com 73 

que os empresários respondam ao questionário e insiram esses dados no sistema. Também 74 

parabenizou o secretário pela ocupação social. O secretário Rodrigo Coelho falou: – estamos 75 

trabalhando contra o tempo em relação ao edital de contratação. O termo de referência já está 76 

pronto. O presidente após certificar-se do quórum legal de conselheiros coloca em votação  a 77 

abertura das agências nos municípios de Guaçuí, Venda Nova do Imigrante e Santa Maria de 78 

Jetibá, que foi aprovado por unanimidade. 79 
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Na sequência submeteu à aprovação do Conselho a desativação dos postos de Barra de São 80 

Francisco, Guarapari, Pinheiros e Viana que também recebeu aprovação unânime. O secretário 81 

Rodrigo Coelho completou: – isso é demonstração de respeito ao Conselho Estadual do 82 

Trabalho. Informações gerais: A exigência do MTE relacionada à identificação dos veículos com a 83 

logomarca do SINE e a criação de um canal para receber sugestões ou críticas já foram 84 

respondidas; o secretário Rodrigo Coelho, pediu aos coordenadores que nas datas que 85 

acontecerem às reuniões das Comissões de Trabalho e Reativação fosse feito o convite a ele ou 86 

a subsecretária Lúcia Dornellas para participar; A coordenadora de Linhares leu em voz alta e 87 

entregou o ofício do MTE referente às mudanças do portal ao presidente do Conselho; Foi 88 

sugerido ao presidente do conselho dar o aval, para que o secretário possa entregar o ofício do 89 

MTE ao presidente do fórum. O secretário Rodrigo Coelho agradeceu e reforçou o empenho de 90 

todos nessa reconstrução. Seria muito bom que os conselheiros vestissem esse sentimento de 91 

mobilização. – Muito obrigado! O presidente agradeceu a presença de todos. Logo após, ficou 92 

estabelecido, conforme calendário, que a próxima reunião do Conselho será realizada no dia 93 

dezoito de agosto de dois mil e dezesseis às 08:30h. Nada mais havendo a tratar, eu, Jaísa Kleim, 94 

lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e por todos os presentes.  95 

Vitória (ES), 21 de junho de 2016. 
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