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Lista de Siglas 

Acessuas 
 

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
 AECIC 

 
Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba 
  Amatra 

 
Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná 
 ANVISA 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 CAGE 

 
Conselho de Grandes Eventos 
 CAGED 

 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
 CBO 

 
Classificação Brasileira de Ocupações 
 CIC 

 
Cidade Industrial de Curitiba 
 CIETEP 

 
Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo do Paraná 
 CMC  

 
Câmara Municipal de Curitiba 
 CMERT 

 
Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho   
 CMETI 

 
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil  
 COFOM   

 
Comitê de Fomento  
 COHAB 

 
Companhia de Habitação Popular de Curitiba 
 COMPER 

 
Conselho Municipal de Política Étnico Racial 
 COPEL 

 
Companhia Paranaense de Energia 
 CRAS 

 
Centro de Referência de Assistência Social 
 CRT 

 
Centro de Referência do Trabalhador 
 CSB 

 
Central dos Sindicatos Brasileiros 
 CTB 

 
Código de Trânsito Brasileiro 
 CTPS 

 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
 CUT 

 
Central Única dos Trabalhadores 
 
  
 

DICES 
 

Dia da Cidadania Especial 

Diesse 
 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
 EJA 

 
Educação de Jovens e Adultos 
 FAS 

 
Fundação de Ação Social 
 FCC 

 
Fundação Cultural de Curitiba 
 FECOMERCIO 

 
Federação do Comércio do Paraná 
 FEPASC 

 
Federação Empresas Transporte Passageiros 
 FETAEP 

 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná 
 Fetec 

 
Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná 
 FETIEP 

 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná 
 FETROPAR 

 
Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná 
 FIEP 

 
Federação das Indústrias do Paraná 
 FMT 

 
Fundo Municipal do Trabalho 
 GRAF  

 
Grupo de Atividades Fundamentais  
 GVP 

 
Gabinete da Vice Prefeita 
 

http://www.amatra9.org.br/
http://csbbrasil.org.br/
http://www.fecomerciopr.com.br/
http://www.hagah.com.br/pr/curitiba/local/232503,2,fepasc-federacao-empresas-transporte-passageiros-estados-pr.html
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IBGE 
 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 ICI 

 
Instituto Curitiba de Informática 
 IFPR 

 
Instituto Federal do Paraná 
 IMAP 

 
Instituto Municipal de Administração Pública 
  IMO 

 
Intermediação de Mão de Obra 
 IMT 

 
Instituto Municipal de Turismo 
 IPPUC 

 
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba 
 LDO 

 
Lei de Diretriz Orçamentária 
 MTE 

 
Ministério do Trabalho e Emprego  
 OIT 

 
Organização Internacional do Trabalho 
 PETI 

 
Programa e Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil  
 PGM 

 
Procuradoria Geral do Município 
 PIB  

 
Produto Interno Bruto 
 PLANTEQ 

 
Plano Nacional Territorial de Qualificação 
  PMC 

 
Prefeitura Municipal de Curitiba 
 PPA 

 
Plano Plurianual 
 PRONATEC 

 
Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
 PUC-RJ  

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
 RAIS 

 
Relação Anual de Informações Sociais 
 SEBRAE 

 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
 SEDPcD 

 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
 SENAC 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
 SENAI 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
 SENALBA 

 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 
Social, de Orientação e Formação Profissional 
 SENAT 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
 SESI 

 
Secretaria de Governo Estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária  
 SGM 

 
Secretaria de Governo Municipal 
 SIG 

 
Sistema de Informações Geográficas  
 SINDESC 

 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

 SINDICON 
 

Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos 
 SINDIMOC 

 
Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região 
Metropolitana 

 SINDIPETRO 
 

Sindicato dos Petroleiros 
 SINDISERVIDORES 

 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

 SINDIVIGIANTES 
 

Sindicato dos Vigilantes 
 SINDSECUR 

 
Sindicato dos Securitários 
 SINDUSCON 

 
SINDUSCON 

 

http://www.rais.gov.br/
http://www.senac.br/
http://www.securitariosdoparana.org.br/
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SINE 
 

Sistema Nacional de Emprego 
 SINTRACON 

 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil 
 SINTRAFUCAR 

 
Sindicato dos Fumageros  

 SINTRAPAV 
 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada no Estado do 
Paraná 
 SISMUC 

 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais  
 SISTEC 

 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
 SMAD 

 
Secretaria Municipal de Administração 

 SMCS 
 

Secretaria Municipal de Comunicação Social 
 SMDS 

 
Secretaria Municipal da Defesa Social 
 SME 

 
Secretaria Municipal de Educação 
 SMF 

 
Secretaria Municipal de Finanças 
 SMMA 

 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 SMOP 

 
Secretaria Municipal de Obras Públicas 
 SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SMTE 
 

Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego 
 SRTE 

 
Superintendência Regional do Trabalho  

 TCU 
 

Tribunal de Contas da União 
 TI 

 
Tecnologia da Informação 
 TRT 

 
Tribunal Regional do Trabalho  
 UFRJ 

 
Universidade Federal do Rio Janeiro 

 UGT 
 

União Geral dos Trabalhadores 
 UNESP 

 
Universidade Estadual de São Paulo 
 Unibrasil 

 
Faculdades Integradas do Brasil 
 UPS 

 
Unidade Paraná Seguro 
 URBS 

 
Urbanização de Curitiba 
  

  

http://sismuc.org.br/
http://www.ugt.org.br/
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A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO 

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE), institucionalizada pela Lei 

7.671/1991 e alterações e pela Lei 12.192/2007, teve seu regimento interno disciplinado a 

partir do Decreto 1.468/2007.  

A SMTE é um órgão de natureza-fim cuja competência é prospectar e coordenar 

relações que representem novas oportunidades para a geração de trabalho, emprego e renda 

junto aos órgãos de distintas naturezas e dos vários níveis de governo. Suas atribuições são: 

 Estabelecer e coordenar iniciativas voltadas à geração de trabalho, emprego e renda; 

 Promover convênios para fomentar iniciativas para geração de trabalho, emprego e 

renda; 

 Coordenar ações com a iniciativa privada para qualificação, requalificação e 

capacitação profissional; 

 Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Emprego e Relações 

do Trabalho; 

 Cooperar na definição da política do Sistema Nacional do Emprego (SINE) no município 

de Curitiba; 

 Articular com os municípios da região metropolitana as ações de geração de trabalho, 

emprego e renda. 

A estrutura organizacional da SMTE conta com três departamentos: Planejamento das 

Relações do Trabalho, Qualificação para o Trabalho e Convênios. 

Em 2013, o orçamento da SMTE foi de R$ 13.254.000,00, equivalente a 0,22% do total 

do orçamento 5.980.000.000. Tomando o município de Osasco como comparação, tem-se que 

o orçamento da Secretaria do Trabalho, de R$ 18.972.366,00, foi equivalente a 1,21% do 

orçamento municipal daquele ano. 

 De acordo com o Planejamento da Prefeitura de Curitiba para definir as ações da Lei de 

Diretrizes Orçamentarias (LDO) de 2014 e do Plano Plurianual (2014-2017), a SMTE integra 

majoritariamente o Programa Curitiba Criativa dentro do Projeto ‘Políticas adequadas ao 

mundo do trabalho’. Os objetivos do Projeto são: 

 Estimular a qualificação profissional da população com vistas às novas ocupações e sua 

inserção no mercado de trabalho; 

 Promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; 

 Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda; 

 Desenvolver ações para o fortalecimento da Economia Popular e Solidária. 

Cinco grandes iniciativas foram elencadas nesse Projeto, quais sejam: 
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1. Estruturação dos SINEs e CRTs e ampliação de serviços 

2. Qualificação profissional 

3. Efetivação da Agenda Curitiba de Trabalho Decente 

4. Estímulo às Profissões do Futuro 

5. Fomento à Economia Popular e Solidária 

A partir das grandes iniciativas colocadas no Projeto citado e das ações definidas como 

estratégicas no processo de Planejamento Estratégico da SMTE, foi elaborado o balanço a 

seguir, que busca evidenciar as principais ações desenvolvidas desde janeiro de 2013 no 

sentido de atingir as metas colocadas pela equipe da Secretaria e pela Prefeitura de Curitiba. O 

balanço traz o detalhamento das ações, incluindo aspectos como: diagnóstico da situação 

encontrada, ações desenvolvidas – sejam elas de melhoria, inovação ou implantação de 

programas até então inexistentes – e equipe envolvida (dentro da SMTE, da Prefeitura e atores 

externos). Por fim, sempre que foram identificas dificuldades, as mesmas também foram 

detalhadas. 
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AÇÕES 
 

SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 

 

1. Busca de melhores vagas nas empresas 

Situação encontrada: 

A área de Captação de Vagas é responsável por ‘juntar’ duas pontas do processo de 
intermediação pública de mão de obra feita pelo município em convênio com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. Por um lado, ela busca empresas localizadas em Curitiba e as cadastra 
junto ao SINE. Nesse processo, ela acompanha a vaga aberta pela empresa, ou seja, 
acompanha quantos trabalhadores são encaminhados para entrevista de emprego, quantos 
são reprovados e, também, acompanha a colocação do candidato aprovado para a vaga. 
Considera-se que esse processo é bem sucedido quando um trabalhador consegue preencher a 
vaga aberta pela empresa e concomitantemente há o retorno da empresa para a Captação de 
Vagas, informando sobre seu preenchimento. 

Dois problemas significativos foram identificados: a baixa taxa de colocação de trabalhadores 
no mercado de trabalho, ou seja, a baixa efetividade da intermediação pública, que pode 
ocorrer tanto por problemas na área (falta de retorno das empresas sobre a colocação dos 
trabalhadores) quanto por problemas no atendimento ao trabalhador ou na vaga ofertada 
(baixos salários, qualificação); e a baixa qualidade das vagas captadas, com baixos salários e 
pouca participação de vagas para 3º grau. 

No início de 2013, a área funcionava com quatro funcionários terceirizados e não realizava 
captação de vagas para pessoas com deficiência.  

Envolvidos: 

Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho – gerência das relações de trabalho e 
equipe da Captação de Vagas (terceirizados). 

Ações desenvolvidas: 

Atualmente, a Captação de Vagas conta com cinco funcionários devido à realocação de 
funcionária que estava atuando em outra Diretoria. Desde abril, tem havido captação de vagas 
para Pessoa com Deficiência (100 vagas captadas até maio/2013). A partir do Planejamento 
estratégico realizado em 01 e 02 de março, uma série de medidas têm sido paulatinamente 
implementadas pela área, quais sejam:  

 Sistematização dos contatos das empresas e ampliação das empresas parceiras; 

 Preparação de uma forma de comunicação com as empresas para apresentar o SINE; 

 Contato com as entidades sindicais patronais para conseguir mailing das empresas; 

 Mapeamento das empresas por região e setor de atividade; 

 Produção de material publicitário para divulgação da central de vagas nas regionais, 
feiras, eventos da Prefeitura; 

 Aumento da equipe para triagem e pós-triagem e visitas às empresas. 
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Um destaque importante é a ferramenta desenvolvida internamente para controle das vagas 
captadas. A partir das necessidades da equipe de execução, a Diretoria desenvolveu uma 
planilha de controle que gera automaticamente relatórios com distribuição das vagas e dos 
colocados por regionais, bem como dos salários médios de homens e mulheres, permitindo o 
gerenciamento mais preciso da área e a divulgação das vagas abertas em tempo real. 

Dificuldades: 

A principal dificuldade encontrada é a falta de pessoal para realizar todo o processo necessário 
da Captação, acrescido do fato de que a equipe é inteiramente composta de pessoal 
terceirizado. Embora não haja problema em relação ao trabalho deles, é importante destacar 
que os mesmos recebem salários baixos e que a perspectiva de realização de concurso público 
e, portanto, de demissão desses trabalhadores, os coloca numa posição delicada de 
instabilidade no emprego. 

 

2. Capacitação da equipe de triagem e pós-triagem 

Situação encontrada: 

A Captação de Vagas, por ser relativamente recente dentro da Secretaria, não possuía nenhum 
tipo de treinamento mais específico sobre o trabalho realizado, dado que esse tipo de 
capacitação é feito diretamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego nos postos 
conveniados pelo Brasil e depende de disponibilidade do mesmo para ser ofertado. 

Nesse sentido, o que se encontrou foi uma equipe com capacitação desigual sobre o trabalho, 
dividida entre alguns que já haviam realizado captação de vagas em outros órgãos e outros 
que nunca tinham feito contato direto com empresas ou com trabalhadores. 

Cabe salientar que a equipe é composta inteiramente por trabalhadores terceirizados que 
estão na iminência de desemprego, já que a Prefeitura de Curitiba foi proibida pelo Tribunal de 
Contas do Estado de realizar terceirizações para manter o Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
em funcionamento. 

Envolvidos: 

Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho – gerência das relações de trabalho e 
equipe da Captação de Vagas (terceirizados). Equipe do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) para realização da capacitação. 

Ações desenvolvidas: 

O treinamento da equipe de Captação de Vagas, assim como dos demais atendentes da SMTE, 
foi realizado entre os dias 20 e 24 de maio por equipe enviada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Durante essa semana, toda a equipe das Ruas da Cidadania e da Captação esteve 
inteiramente envolvida com o treinamento. Embora o mesmo tivesse escopo mais amplo, foi 
abordada a questão do conhecimento sobre as vagas, o contato com as empresas, a 
negociação sobre salário e condições de trabalho e o controle sobre as vagas ofertadas, como 
retorno das empresas e dos próprios trabalhadores. 

Dificuldades: 
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 A grande dificuldade encontrada diz respeito aos trabalhadores terceirizados que estão sob 
risco de perda de emprego. Durante o treinamento ofertado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, essa preocupação tornou-se mais evidente, manifestando-se pelo próprio 
comportamento de alguns funcionários que não apenas estavam desmotivados como 
expressaram seu desinteresse em ‘aprender alguma coisa para serem demitidos’. 

 

3. Sistema de monitoramento georreferenciado 

Definição: 

Apesar de uma série de ações da SMTE ser realizada de forma descentralizada no município, a 
exemplo da emissão de carteiras de trabalho e do Sistema Nacional do Emprego 
(intermediação de mão de obra e seguro-desemprego), não há nenhum tipo de 
monitoramento de dados georreferenciado que possibilite à Secretaria um planejamento mais 
preciso das políticas públicas de mercado de trabalho a serem executadas. 

A necessidade de conhecer a dinâmica do território intramunicipal permitiria melhoria na 
captação de vagas de emprego nas regionais segundo vocação econômica, bem como melhor 
distribuição dos cursos de qualificação profissional e transcenderia as questões específicas do 
mundo do trabalho, alcançando inclusive a área do transporte urbano municipal, permitindo 
maior eficiência na oferta dos serviços à população. 

Cabe destacar que existiu, até 2012, convênio com o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), consubstanciado no Observatório do Trabalho. Apesar de 
o mesmo ter sido contratado como ‘Observatório Georreferenciado do Trabalho’, 
efetivamente não houve destinação de recursos suficientes para sua implantação e, assim, não 
havia georreferenciamento das informações, apenas produção de relatórios e estudos. 

Envolvidos: 

SMTE (Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho); Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).  

Situação atual: 

No presente momento, estão sendo executados os trâmites para assinatura do convênio com 
o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A SMTE já 
recebeu e analisou o projeto e estão sendo realizados os ajustes finais para análise da 
Procuradoria do Município. 

Ao final, segue o valor total detalhado do Observatório, que inclui um plano de trabalho de 12 
meses e a entrega dos seguintes produtos: 

1.1. Atualização de indicadores de acompanhamento de mercado de trabalho do município, 
para subsidiar o monitoramento das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, tendo 
por base o que já foi elaborado nas etapas anteriores; 
1.2. Elaboração de banco de dados do mercado de trabalho municipal, tendo por base o que 
foi elaborado nas etapas anteriores.  
1.3. Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Observatório do Trabalho 
(SIG-WEB) de Curitiba:  
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 Preparação das bases de dados  

 Programação do sistema de consultas de tabelas e mapas  

 Elaboração de textos e layout da página do SIG-WEB  

 Revisão e finalização  
1.4. 12 Boletins Mensais com os principais indicadores do mercado de trabalho de Curitiba, a 
partir do CAGED.  
1.5. 1 Relatório analítico da evolução dos indicadores do mercado de trabalho de Curitiba, a 
partir do CAGED.  
1.6. 1 Relatório com uma análise da evolução decenal da estrutura da atividade econômica e 
do trabalho em Curitiba, a partir do Censo demográfico, RAIS, PIB e Balança Comercial.  
1.7. 3 Estudos temáticos abordando questões de relevância para aprimorar as políticas 
públicas de emprego, trabalho e renda no município.  
1.8. Seminários temáticos envolvendo conselheiros de políticas públicas, gestores públicos, 
sindicalistas, empresários, acadêmicos e outras entidades e organizações sociais afins à 
temática do trabalho.  

 Preparação técnica e metodológica  

 Coordenação técnica  

 Sistematização dos resultados  
1.9. Participação, mediante programação do governo, em reuniões/atividades da Comissão 
Municipal de Emprego e/ou outros fóruns de participação, para apresentar e discutir estudos 
elaborados no âmbito do Observatório.  
1.10. Realizar quatro oficinas com técnicos e gestores da Secretaria para apresentação e 
discussão dos estudos do Observatório.  

 Preparação técnica e metodológica  

 Coordenação técnica  

 Relatório circunstanciado  
 

 

Dificuldades: 

A principal dificuldade para contratação do Observatório Georreferenciado do Trabalho é de 
origem orçamentária. Como já apresentado anteriormente, o orçamento da SMTE representa 
pouco menos de 0,3% do orçamento da PMC, o que inviabiliza uma série de ações necessárias 
e urgentes que precisariam ser executadas pela SMTE. 
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4. Melhoria da estrutura de atendimento 

Situação encontrada: 

O atendimento descentralizado ao trabalhador, realizado nas Ruas da Cidadania, encontrava-
se em situação bastante precária. Diversos fatores exerciam influência sobre isso: falta de 
estrutura física adequada dentro dos postos do Sistema Nacional do Emprego (SINE) e dos 
Centros de Referência do Trabalhador (CRT), falta de integração entre os mesmos, falta de 
pessoal para atendimento, filas que se iniciavam na madrugada para garantir senha de 
atendimento para requisição do seguro-desemprego (assunto tratado em detalhes em tópico 
específico). 

Em relação à infraestrutura de atendimento, destaca-se a situação da rede elétrica, que 
oferece riscos à saúde dos trabalhadores da SMTE e daqueles que buscam atendimento, bem 
como a condição dos móveis, sem condições ergonômicas adequadas. 
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Envolvidos: 

SMTE (Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho), Secretaria de Governo, Secretaria 
de Obras. 

Ações desenvolvidas: 

A SMTE solicitou à Secretaria de Governo que realizasse o ‘Programa de Requalificação das 
Ruas da Cidadania – SINE e CRT’. Nessa requalificação, a equipe da Secretaria de Governo 
visitou todas as unidades do SINE e do CRT existentes nas Ruas da Cidadania, readequando os 
espaços físicos para que houvesse integração das duas estruturas em um espaço de 
atendimento único ao cidadão. Na proposta, a Secretaria de Governo também indica quais as 
mudanças necessárias com outros órgãos da PMC dentro das Ruas, quais as reformas 
necessárias, bem como os novos layouts das salas e a aquisição de móveis.  

O documento final foi entregue à SMTE no dia 20 de maio. A partir dessa entrega, o processo 
de registro de preços para compra dos móveis foi iniciado e encontra-se em andamento. Em 
relação às reformas, no dia 03 de junho foi realizada reunião com a Secretaria de Governo e a 
Secretaria de Obras para iniciar levantamento de preços para licitação. O combinado foi de 
que visitariam as três Ruas da Cidadania com maior movimento (Pinheirinho, Fazendinha e Boa 
Vista) para iniciarmos o processo por elas. O prazo dado pela Secretaria de Obras foi de 30 dias 
para início da licitação. No dia 11 de junho, a Secretaria de Governo informou que já haviam 
vistoriado duas Ruas da Cidadania. 

Até o momento, foi possível realizar a adequação parcial na Rua da Cidadania do Carmo. 
Naquele local, o CRT trocou de lugar com a Junta Militar e o atendimento, ainda que não 
unificado, está sendo realizado em salas contíguas.   

Dificuldades: 

A principal dificuldade encontrada diz respeito aos prazos para execução dos trabalhos. No 
processo de elaboração do programa de requalificação dos SINEs e CRTs, a data de entrega dos 
projetos foi postergada, tendo nos sido apresentado o prazo inicial como dia 24 de abril. 

 

5. Atendimento descentralizado (SINE Móvel) 

Situação encontrada: 

Verificou-se que não existe nenhum tipo de serviço volante de atendimento ao trabalhador no 
que se refere às questões do trabalho. Apesar do atendimento descentralizado das Ruas da 
Cidadania, há uma demanda por atendimento nas ‘pontas’ que se encontram distantes das 
Ruas, bem como em locais que oferecem atendimento à população mais vulnerável, como os 
centros de referência da assistência social (CRAS), os centros de reabilitação de dependentes 
químicos e os liceus de ofício, que capacitam a população em 23 unidades espalhadas pelo 
município. 

O objetivo do SINE Móvel é levar os serviços de emissão de carteira de trabalho e previdência 
social e de intermediação de mão de obra, através do Sistema Nacional do Emprego (SINE) ao 
trabalhador que não tem condições de acessá-los nos locais em que atualmente estão 
disponibilizados. A partir de levantamento de demandas com outras secretarias, 
especialmente a Fundação de Ação Social (FAS) e a Antidrogas, verificou-se que o público que 
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faz cursos de capacitação profissional nos liceus de ofício geralmente não possui carteira de 
trabalho e tampouco conhece/utiliza o sistema público de intermediação de mão de obra para 
conseguir uma colocação profissional. Nesse sentido, a SMTE vai realizar programação com os 
liceus de ofício para levar tais serviços até a população que esteja em estágio avançado do 
curso de capacitação, aumentando as chances de que ela consiga um emprego após sua 
qualificação. Em relação à ação com a Secretaria Antidrogas, a proposta é de que 
quinzenalmente um profissional do SINE vá levar os serviços de carteira de trabalho e 
intermediação de mão de obra para cadastro do público em reabilitação nos centros de 
atenção psicossocial. 

Envolvidos: 

SMTE (Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho), Gabinete da Vice-Prefeita, 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE/PR). 

Ações desenvolvidas: 

Dois caminhos distintos foram percorridos no sentido de acelerar a implantação do SINE 
Móvel. O primeiro envolveu o orçamento próprio da Prefeitura de Curitiba através da previsão 
de investimentos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014. Apesar de insuficiente, foi liberado 
o montante de R$ 40 mil para investimento em reforma de veículo para utilização volante. 

O segundo caminho envolveu contato direto da Vice-Prefeita com a Superintendência do 
Trabalho e Emprego no Paraná, através do Superintendente Neivo Beraldin, e posteriormente 
reunião com o Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias. Em ambos os casos, as 
autoridades comprometeram-se em repassar ao município a Unidade Móvel dos 
Trabalhadores, que é um veículo van de propriedade do Ministério do Trabalho já adaptada 
para oferecer o serviço de emissão de carteira de trabalho. 

No momento, o termo de cessão do veículo está tramitando internamente no Ministério do 
Trabalho e Emprego – em nível regional, a Superintendência do Trabalho e Emprego é o órgão 
representativo do Ministério no Paraná. Os ajustes necessários para funcionamento da 
intermediação de mão de obra, como internet móvel, estão sendo encaminhados 
conjuntamente com outros órgãos da Prefeitura através de processo de contratação com o 
serviço de telefonia já existente. Entretanto, a SMTE só pode contratar definitivamente a 
internet móvel quando houver a cessão oficial do veículo para a Prefeitura de Curitiba. 
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Dificuldades: 

A principal dificuldade encontrada diz respeito à demora no processo de cessão  do veículo 
para a Prefeitura de Curitiba. Diversas negociações já foram realizadas com a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no Paraná e a promessa de cessão também foi publicamente 
reiterada em inúmeras ocasiões. 

 

6. Qualificação dos atendentes 

Situação encontrada: 

A equipe de atendentes do Sistema Nacional do Emprego (SINE) que trabalha nas Ruas da 
Cidadania é composta por 37 trabalhadores terceirizados que estão sob risco de desemprego, 
já que a Prefeitura de Curitiba foi proibida pelo Tribunal de Contas do Estado de realizar 
terceirizações para mantê-lo em funcionamento – mesma situação descrita para a Captação de 
Vagas. Adicionalmente, é uma equipe composta de trabalhadores que foram sendo 
recontratados por executoras diferentes, ou seja, a cada contrato não renovado de uma 
executora com a Prefeitura de Curitiba, outra empresa executora que vencia a licitação fazia 
novos contratos de trabalho com esses funcionários, ocasionando, dentre outras, a ausência 
de férias por anos consecutivos. 

Nesse sentido, além de uma equipe relativamente ‘cansada’, que já havia realizado 
capacitações específicas, havia outra parte que não possuía muita experiência em lidar com 
intermediação de mão de obra e/ou seguro-desemprego, e que recebe de forma geral, salários 
baixos para executar suas funções. 

Envolvidos: 

Diretoria de Planejamento das Relações de Trabalho – gerência das relações de trabalho e 
equipe da Captação de Vagas (terceirizados). Equipe do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) para realização da capacitação. Instituto Federal de Educação do Paraná (cessão do 
espaço e equipamentos). 

Ações desenvolvidas: 

O treinamento dos atendentes do Sistema Nacional do Emprego foi realizado entre os dias 20 
e 24 de maio por equipe enviada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Durante essa 
semana, toda a equipe das Ruas da Cidadania, da Captação de Vagas e da pós-triagem de 
documentos do seguro-desemprego esteve inteiramente envolvida com o treinamento. O foco 
do treinamento foram os diversos aspectos da intermediação de mão de obra, particularmente 
a importância de um atendimento de qualidade ao trabalhador, bem como a classificação 
brasileira de ocupações (CBO), cujo conhecimento e registro preciso aumentam as chances de 
encontrar vaga compatível de emprego ao trabalhador. 

Dificuldades: 

Como citado anteriormente, uma grande dificuldade encontrada diz respeito aos 
trabalhadores terceirizados que estão sob risco iminente de perda de emprego. Durante o 
treinamento ofertado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, essa preocupação tornou-se 
mais evidente, manifestando-se pelo próprio comportamento de alguns funcionários que não 
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apenas estavam desmotivados como expressaram seu desinteresse em ‘aprender alguma coisa 
para serem demitidos’. 

 

 

 

 

7. Concurso público para os atendentes (fim da terceirização) 

Situação encontrada: 

O atendimento das Agências do SINE (Sistema Nacional de Emprego) é realizado por 

trabalhadores terceirizados. 
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No final de 2012, com o término da vigência do contrato da empresa executora (que contrata 

os terceirizados) houve uma descontinuidade de atendimento o que provocou ampla 

insatisfação da população inclusive com agressão física de trabalhador e a quebra de uma das 

portas de vidro da Agência do Pinheirinho (conforme Boletim de Ocorrência). 

Há determinação do Tribunal de Contas do Estado para interromper este modelo de 

contratação. 

 

Envolvidos: 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Superintendência e Diretoria de Planejamento 
das Relações de Trabalho), Secretaria Municipal de Recursos Humanos. 

Ações desenvolvidas: 

Dois ofícios foram enviados pela Superintendência da SMTE a Secretaria de Recursos 
Humanos, explicando a notificação do Tribunal de Contas do Estado e solicitando pelo menos 
46 servidores para substituir os terceirizados. 

Houve reunião do superintendente da SMTE e das diretorias de Qualificação e Planejamento 
das Relações de Trabalho com o superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura, em que 
foram discutidos os seguintes itens: 

 Organograma da SMTE 

 Atribuições dos cargos 

 Necessidade de servidores para SINE e CRT e para atender ao planejamento da SMTE 

 Determinação do Tribunal de Contas sobre terceirização 

O RH orientou a SMTE em alguns aspectos, encaminhando que a SMTE discutisse 
internamente o organograma e as atribuições e enviasse a eles as alterações. A partir disso, o 
RH e o IMAP se reuniriam para elaborar uma proposta para a SMTE e poderia ser marcada 
nova reunião. A SMTE refez o organograma e listou novas atribuições, no momento aguarda 
retorno do RH. Cabe ressaltar, ainda, que a conversa sobre a necessidade de servidores para 
atender ao planejamento da SMTE também foi contemplada no novo organograma. 

 O encaminhamento a respeito da determinação do Tribunal de Contas foi de que a PMC dará 
alguma solução até 2014. Parece certo que haverá concurso público, mas mesmo que não haja 
(ou não se alcance número suficiente) haverá remanejamento de servidores para a SMTE. 
Entretanto, orientaram que o planejamento da SMTE para o ano que vem leve em conta que 
esses servidores estarão disponíveis a partir de junho, já que o trâmite burocrático é grande. O 
RH colocou-se à disposição para auxiliar em quaisquer esclarecimentos que tenhamos que 
prestar ao Tribunal de Contas. 

Dificuldades: 

A maior dificuldade diz respeito ao tempo de realização do concurso público para provimento 
dos cargos. Segundo determinação do Tribunal de Contas, não deveríamos iniciar 2014 com 
trabalhadores terceirizados, e aparentemente não será possível cumprir essa determinação. A 
restrição orçamentária da Prefeitura também pode ser elencada como uma dificuldade 
importante, já que limita a contratação de pessoas em número suficiente para atender às 
necessidades da SMTE. 
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8. Agendamento eletrônico para requisição de Seguro Desemprego 

Situação encontrada: 

A requisição de seguro-desemprego é realizada nos postos do SINE localizados nas Ruas da 
Cidadania. Nela, são verificados os documentos do trabalhador e sua habilitação para o 
benefício é concedida caso os critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
sejam atendidos e não haja vaga compatível em função similar à exercida anteriormente à 
demissão. Caso o trabalhador peça o benefício mais de três vezes em dez anos, o mesmo fica 
condicionado à participação em curso de qualificação profissional e a pré-inscrição para tais 
cursos também é realizada nas agências do SINE. 

A situação encontrada foi crítica no que se referia à qualidade do atendimento a esses 
trabalhadores. Como não havia nenhum tipo de controle dos atendimentos, os trabalhadores 
eram obrigados a garantir seus lugares chegando às Ruas da Cidadania com muita 
antecedência em relação ao horário de abertura dos postos. Assim, era bastante comum que 
as ‘filas da madrugada’ começassem a se formar por volta de 4h nos locais com maior 
demanda, como é o caso do Pinheirinho. 

Ao abrir os postos, os atendentes distribuíam senhas de acordo com a capacidade de 
atendimento do dia, e geralmente as senhas se esgotavam antes de terminar a fila que havia 
se formado na madrugada, obrigando o trabalhador a retornar ainda mais cedo no dia 
seguinte para garantir seu atendimento. Além disso, cabe destacar que além de pernoitarem 
na fila os trabalhadores acabavam permanecendo o dia inteiro na Rua da Cidadania, pois 
tinham que aguardar sua senha de atendimento ser chamada. 
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Envolvidos: 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Superintendência e Diretoria de Planejamento 
das Relações de Trabalho), Instituto Curitiba de Informática, Secretaria de Governo Estadual do 
Trabalho, Emprego e Economia Solidária (SETS), Secretaria Municipal da Comunicação Social. 
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Ações desenvolvidas: 

A iniciativa inicial da SMTE envolvia o desenvolvimento interno de um sistema de 
agendamento eletrônico para o seguro-desemprego e para a carteira de trabalho. Entretanto, 
as opções disponíveis representavam custos com os quais a Secretaria não podia arcar e/ou 
tempo de elaboração extenso, que não atendiam à necessidade urgente de eliminar as filas da 
madrugada e oferecer maior conforto ao trabalhador. 

Diante desse impasse e após contato inicial da Vice-Prefeita e Secretária Mirian Gonçalves com 
o secretário estadual Luiz C. Romanelli, a equipe técnica da SMTE entrou em contato com a 
equipe da Secretaria Estadual sobre a possibilidade de compartilharmos o serviço de 
agendamento eletrônico realizado pela Secretaria. Considerando que o sistema havia sido 
originalmente desenvolvido para incluir os postos das Ruas da Cidadania, deveriam ser feitos 
pequenos ajustes que permitissem o uso pela equipe da SMTE. 

Efetivamente, após reuniões iniciais foi possível incluir os postos de Curitiba no agendamento 
eletrônico do seguro-desemprego e a Secretaria estadual também autorizou que o link para 
agendamento fosse ‘colado’ na página da SMTE, gerando um protocolo de atendimento com a 
logomarca própria da Secretaria Municipal. 

Para evitar transtornos à população, o agendamento eletrônico foi sendo implantado em 
etapas, alcançando 100% dos atendimentos no dia 06 de maio. 

 A partir de 08 de abril de 2013, 50% dos atendimentos via agendamento. 

 Entre 08 de abril e 29 de abril, 70% dos atendimentos via agendamento. 

 A partir de 06 de maio, 100% dos atendimentos via agendamento. 

Durante o período de transição para o agendamento, diversas campanhas de esclarecimento à 
população foram veiculadas: site da Prefeitura, página da SMTE, divulgação para a imprensa, 
pontos diversos das Ruas da Cidadania. 

Adicionalmente, foi solicitado à Secretaria de Comunicação Social que cedesse um lugar 
definitivo na página inicial da Prefeitura na internet para o link do agendamento eletrônico, 
permitindo ao trabalhador encontrar com mais facilidade o formulário para agendamento. A 
Comunicação Social também acrescentou links na página da SMTE e nos ‘serviços ao cidadão’, 
como pode ser visto abaixo. 
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Dificuldades: 

A principal dificuldade diz respeito ao desenvolvimento de um sistema eletrônico de 
agendamento do seguro-desemprego feito internamente e que seja independente do sistema 
estadual. Foram realizados diversos contatos com o Instituto Curitiba de Informática, através 
do Atendimento de TI, e devido ao custo para desenvolvimento do projeto não é possível 
realiza-lo imediatamente. A alternativa apresentada pelo ICI é de que ele seja desenvolvido 
dentro do cronograma de ações já planejadas, o que leva um tempo muito maior dado que 
‘entra na fila’ dos projetos da Prefeitura. 
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A SMTE colocou a necessidade do agendamento como prioridade no plano de necessidade de 
tecnologia de informação para 2014. 

 

9. Programa vocacional ao Jovem curitibano 

Diagnóstico: 

A SMTE confecciona por volta de 60 mil CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ao 
ano. Aproximadamente metade desse volume corresponde à primeira carteira de trabalho de 
jovens em busca do primeiro emprego.  Esses jovens, em geral, nunca passaram por 
orientação vocacional para iniciar suas carreiras ou mesmo por algum preparo na busca do 
primeiro emprego.  

Na SMTE não existe nenhum programa que cuide deste tema.  O Programa a ser desenvolvido 
busca dialogar com esse público, aproveitando a oportunidade da entrega da primeira carteira 
de trabalho para oferecer não apenas o serviço de orientação vocacional, mas também 
informações sobre direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

Envolvidos: 

SMTE. 

 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

A partir da mudança da sede da SMTE para uma estrutura mais adequada, o que ocorreu no 
mês de junho, está havendo a reforma de uma sala para ser utilizada nesse Programa. A sala 
deve ser usada para pequenas palestras/dinâmicas que serão agendadas semanalmente para 
os jovens ao retirar suas CTPS nas Ruas da Cidadania. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos disponíveis para oferecer o serviço de orientação vocacional. 

 

9. Programa de inclusão digital 

Diagnóstico: 

Em pesquisa realizada com 1.004 pessoas usuárias do SINE (Sistema Nacional de Emprego) foi 
constatado que 54% deste público nunca frequentou cursos de informática e que 32% não 
utilizam e-mails. Tendo em vista que as grandes empresas iniciam seu processo de 
recrutamento acolhendo somente os currículos por meio digital (e-mail), criou-se uma grande 
barreira para a inserção desses trabalhadores, que sequer poderão concorrer a um emprego. 

Não há na Prefeitura um programa que estabeleça uma ação focada para essa realidade. A 
criação de um programa vocacionado para esse público é fundamental na construção da 
cidadania de nossa comunidade trabalhadora.  
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Destacamos que quando fazemos um recorte com os trabalhadores acima de 50 anos este 
percentual é ainda mais grave. A exclusão total ao público com mais idade este chega a 71%. 
Neste sentido o programa buscará inicialmente formas para atingir este perfil, ou seja, acima 
dos 50 anos.   

 

Envolvidos: 

SMTE. 

  

Situação atual: 

A SMTE está buscando um parceiro que possa ser a entidade que oferecerá o conteúdo 
pedagógico e a certificação. Já foram realizadas quatro reuniões com entidades que possam 
suprir essa necessidade. 

A SMTE trabalha inicialmente na perspectiva de curso básico inclusivo que também dialogue 
com orientações dos perigos da internet.  Dessa forma, além de oferecer qualificação pode-se 
oferecer também informação para pais e mães terem condições de orientar seus filhos. A 
SMTE está buscando a parceria com o SENAC e o Instituto Federal de Educação do Paraná.  
Numa fase posterior, a SMTE vai articular com as estruturas da prefeitura que poderão 
oferecer laboratórios de informática próximos ao público alvo.  O modelo que a Secretaria 
pretende implantar é misto de EAD (ensino à distância) e presencial, ou seja, conta com um 
monitor para os laboratórios e uma orientação pedagógica centralizada.  

  

Dificuldades: 

Contratação de instituição, recursos a serem levantados e implantação do programa na rede 
estrutural da Prefeitura. 
 

10. Implantação de controle de satisfação do atendimento 

Definição: 

A SMTE considera que identificar o nível de satisfação do serviço oferecido à comunidade é 
importante para a gestão corrigir suas ações. 

Atualmente não há nenhum mecanismo da Secretaria que possibilite essa informação. A 
avaliação de atendimento e opinião dos trabalhadores sobre os serviços oferecidos será 
utilizada como ferramenta administrativa.  

 

Envolvidos: 

SMTE. 

 

Ações desenvolvidas: 

A Secretaria já desenvolveu um questionário a ser aplicado de forma a atingir um determinado 
percentual dos atendimentos que realizamos nos postos do SINE (Sistema nacional de 
Emprego) e CRT (Centro de Referência do Trabalhador).  Já foi iniciada a montagem do modelo 
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a ser aplicado com as urnas que receberão as opiniões. A apuração dos resultados deve ficar a 
cargo do Observatório do Trabalho.  

 

 Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos. 
 

11. Projeto Tribunal de Justiça (Justiça no Bairro) 

Definição: 

A partir de visitas da Vice-Prefeita e Secretária do Trabalho Mirian Gonçalves ao Centro de 
Atendimento e Conciliação do Projeto Justiça no Bairro, o qual envolve serviços ofertados à 
população, houve a disponibilização de um espaço para que a SMTE possa oferecer seus 
serviços, com foco no atendimento de público vulnerável. 

No espaço, a SMTE irá recepcionar a demanda, confeccionar e expedir carteira de trabalho e 
previdência social, realizar atividades de esclarecimentos da população sobre qualificação 
profissional e seguro-desemprego, bem realizar atendimento para intermediação de mão de 
obra. 

Envolvidos: 

Prefeitura de Curitiba (através da SMTE), Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

 

Ações desenvolvidas: 

O termo de cooperação técnica entre as partes já foi redigido e está em fase de revisão para 
ser assinado. 

Após a assinatura, o local designado precisa de pequenas reformas/ajustes na estrutura para 
garantir o funcionamento com qualidade para a população. 

 

Dificuldades: 

Demora na assinatura do termo de cooperação, necessidade de reformas na sala cedida para a 
SMTE que podem acarretar demora no início dos trabalhos à população, necessidade de 
equipamentos e pessoal para trabalhar no Centro de Conciliação. 

 

12. Participação da SMTE no Programa Municipal de Combate às Drogas 

Situação encontrada: 

Não havia participação da SMTE em programas de Combate às Drogas ou inclusão de pessoas 

em recuperação. 

Envolvidos: 
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A SMTE tem dois representantes no Programa, porém as ações que serão executadas incluem 
todo o Departamento de Relações de Trabalho/SINE/CRTs, e o Departamento de qualificação. 

Ações desenvolvidas: 

O programa pretende atingir as pessoas institucionalizadas nos CAPS e em tratamento externo 
com várias abordagens terapêuticas, entre as quais o programa resgatando o cidadão.  

É coordenado pela Secretaria de Defesa Social, com apoio da SMS e demais secretarias. A 
SMTE vem participando do processo e apresentou as seguintes ações para inclusão produtiva 
das pessoas em recuperação da dependência química:  

Proposta 1 - Documentação, cadastro e encaminhamento IMO: Em Curitiba a SMS atende 11 
CAPS, mas o projeto inicia em cinco do álcool e drogas que poderão virar em nove até o final 
da gestão.  Nossa proposta é que de quinze em quinze dias um profissional do SINE vá levar 
seus serviços CTPS e Portal Mais Emprego para cadastro deste público. 

Proposta 2 - Qualificação de jovens 1º Emprego e desempregados em reabilitação, 
Adolescentes - uma vez por mês um profissional irá até o Centro Vida na Vila Izabel para 
cadastrar os jovens em cursos e eventuais programas de primeiro emprego. A SMTE vai 
realizar pré matricula para cursos de qualificação profissional para pessoas em reabilitação. 

Proposta 3 - Inclusão digital, oficinas de geração de renda e economia solidária. 

Dificuldades: 

A SMTE não possui nenhuma assistente social para acompanhar este trabalho, ou ainda 
orientar o trabalho dos atendentes do SINE.  
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QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR  

1. Oferta de qualificação pública de qualidade 

Diagnóstico: 

PRONATEC - Ao assumirmos o Departamento de Qualificação não havia nenhum convênio com 
os ofertantes de cursos do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego do Ministério da Educação. Em Curitiba esses cursos são ofertados pelo sistema S 
(SENAI, SENAC, SESI, SEST SENAT) e IFPR (Instituto Federal do Paraná). O PRONATEC é 
executado com recursos do Ministério da Educação e os cursos são demandados por vários 
segmentos. 

PLANTEQ - Também encontramos projeto/proposta de Convênio com Ministério do Trabalho 
para realização de cursos no PLANTEQ - Plano Nacional Territorial de Qualificação. Esta 
proposta continha os cursos propostos pela gestão anterior e pretendia atender 168 
trabalhadores nos seguintes públicos: 1º Emprego, Beneficiários do Seguro Desemprego e 
Pessoas com Deficiência. 

A proposta abrangia cursos de mestre de obras, eletricista de instalações, vendedor de 
comércio varejista, auxiliar de escritório. 

Valor do convênio: R$ 336.000,00 

  

Envolvidos: 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, Diretoria de Qualificação, Gerência de 
Qualificação, Assessoria de Qualificação, Ministério do Trabalho, Instituto Federal do Paraná, 
SINDUSCON, SENAI PORTÃO, SENAI CIETEP, SENAI CIC, SENAI BOQUEIRÃO, SENAC, SEST 
SENAT, IFPR e Conselho Municipal do Emprego e Relações de Trabalho. 

 

Situação atual: 

PRONATEC- A partir de janeiro foi realizadas uma série de reuniões com setores empresariais 
(comércio e indústria) com objetivo de estabelecer as prioridades de cursos conforme a 
demanda de mão-de-obra. Após a definição das prioridades a SMTE reuniu-se com 
representantes das instituições ofertantes dos cursos para pactuação dos cursos e das turmas. 
As reuniões resultaram em 99 cursos e 3.523 vagas distribuídas no seguinte quadro: 

Instituto Federal do Paraná: 34 cursos e 870 vagas 

SENAI Boqueirão: 05 cursos e 288 vagas 

SENAI Portão: 05 cursos e 252 vagas 

SENAI CIETEP: 37 cursos e 1.278 vagas 

SENAI CIC: 09 cursos e 537 vagas  
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SENAC: 09 cursos e 298 vagas 

Cada curso tem um número de horas/aula, sendo que o mínimo é de 160 horas. Cada aluno 
inscrito recebe um auxílio no valor de R$2,50 a hora aula assistida, e no âmbito da SMTE o 
público é obrigatoriamente beneficiários do Seguro Desemprego. 

 

 

PLANTEQ: Após reuniões realizadas com vários setores o Departamento de Qualificação da 
SMTE entendeu que os cursos projetados pela gestão anterior não atendiam as necessidades 
demandadas no mercado de trabalho em Curitiba e atendendo reivindicação do setor de 
saúde, construção civil e transporte de infraestrutura, solicitamos autorização do CMERT para 
alteração dos cursos planejados pelos seguintes: operador de empilhadeira, motorista de 
ambulância, auxiliar de manutenção predial, eletricista de instalações, auxiliar administrativo e 
instalador de sistema de segurança eletrônico.  

Em 08 de maio o Conselho Municipal do Trabalho autorizou as alterações e em 06 de junho de 
2013 recebemos autorização do Ministério do Trabalho para os cursos demandados. Neste 
momento estamos encaminhando o processo de seleção das empresas/instituições ofertantes 
dos cursos para avaliação da PGM. Em seguida desencadeamos o processo de contratação das 
empresas/instituições que executarão o programa.   

 

 

 
 

Dificuldades:  

PRONATEC: Não temos como auferir o valor dos custos, pois os recursos não transitam nas 

contas da Prefeitura, dependemos também das instituições executoras para informações 

sobre o sucesso do programa. 

 

PLANTEQ: Morosidade no processo e dependência de outros setores para alterações nos 

cursos, encaminhamentos processuais e seleção das empresas/instituições contratadas. 

 



Prefeitura Municipal de Curitiba 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 

 

Rua da Glória, 362 – 6º andar 

CEP: 80.030-060  -  Centro Cívico 

 Curitiba – PR 

Fone. 41 3221-2900 

 

 

 

 

32 
 

2. Estímulo para o trabalhador se qualificar 

Situação encontrada: 

Os trabalhadores em situação de desemprego, ou jovens que ainda não conquistaram o 
primeiro emprego precisam de maiores informações sobre a grade de cursos gratuitos 
ofertados pela rede pública, neste aspecto algumas ações foram feitas para divulgação das 
possibilidades. A SMTE tinha como cultura a divulgação de cursos em feiras e mutirões do 
SINE, porém os cursos anteriores estavam ligados apenas ao PLANTEQ e ao Pro Jovem. 

 

Envolvidos: 

Equipe da SMTE, SMCS, FAS, Sistema S, IFPR. 

 

Ações desenvolvidas: 

Identificamos a necessidade de ampliar os espaços públicos de qualificação e o potencial de 
desenvolver cursos em parceria com a FAS, usando os Liceus de Ofício para oferta de cursos 
PRONATEC.  Após três reuniões ficou acordado que a FAS estabeleceria convênio com IFPR 
para cursos de auxiliar administrativo em 23 Liceus e curso de eletricista em 03 Liceus. Ambos 
os cursos cujos contratos com empresas terceirizada estarão se encerrando no segundo 
semestre. Em um próximo momento deveremos buscar uma forma de compartilhar a 
administração destes cursos. Na esteira deste debate surgiu a proposta dos Liceus Temáticos.  

Neste ano inovamos com mais uma feira “1ª Feira do Emprego e capacitação da Curitibana 
Trabalhadora” no dia 23 de março na Praça Rui Barbosa, a Festa do trabalhador dia 05 de Maio 
no Barigui e a 1ª Feira do Emprego e Qualificação da Região Sul, ocasiões em que obtivemos 
sucesso na divulgação e cadastramento de trabalhadoras e trabalhadores interessados na 
qualificação. 

 

Dificuldades: 

Fazer divulgação dos cursos de forma atualizada, contendo informações precisas do tempo de 
curso, local das aulas e principalmente data de início, tendo em vista que o preenchimento das 
vagas é que define o início das aulas e se há vagas excedentes o sistema abre para participação 
de público não preferencial (1º emprego, desempregados e BSD) apenas dez dias antes. Outro 
fator que dificulta o sucesso do programa é o sistema de matrículas SISTEC do Mistério da 
Educação, que geralmente está desatualizado, e não mostra os cursos em oferta. 

 

3. Qualificação de Mulheres para Administração de Empreendimentos Solidários e 

Incentivo à Autonomia Econômica 

Situação encontrada: 

Até 2013 a PMC não obteve aprovação em nenhum projeto de qualificação voltado 
exclusivamente para mulheres. Após a publicação do edital da Secretaria de Políticas para 
Mulheres da Presidência da República abrindo possibilidade de inscrição de projetos de 
qualificação para a autonomia econômica das mulheres, a equipe do Departamento de 
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Qualificação da SMTE entrou em contato com a Diretoria de Mobilização para o Trabalho da 
FAS e se inteirou do Programa Vitrine Social, que acolhe mulheres em situação de risco ou 
vítimas da violência e faz um trabalho de qualificação básica de artesanato e de cidadania, com 
duração de dois anos. Após este período essas mulheres devem ser encaminhadas ao mercado 
de trabalho. Nosso projeto entra neste momento, oferecendo qualificação em várias áreas da 
gestão e empreendedorismo. O objetivo é qualificar 90 mulheres em situação de exclusão 
econômica. 

Valor total solicitado R$ 551.085,84 sendo R$ 506.998,97 em recursos federais e R$ 44.086,87 
contrapartida PMC.  

 

Envolvidos: 

Equipe da SMTE, equipe da Diretoria de Mobilização para o Trabalho da FAS e 

empresas/Instituições que fazem a qualificação profissional, Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres da Presidência da república. 

 

Situação atual: 

Aguardando parecer da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. 

 

Dificuldades: 

Como o projeto ainda não foi aprovado estamos na expectativa, porém já visualizamos 
dificuldades por termos uma equipe muito reduzida, apenas 04 pessoas no Departamento de 
Qualificação, incluindo a Diretora. 

 

4. Liceus Temáticos/liceus de ofício 

Situação encontrada e ações desenvolvidas: 

Este projeto vem sendo desenvolvido em parceria com a FAS, a partir de reuniões entre as 

equipes da SMTE e a equipe da FAS. Parte de algumas premissas: 

 Qualificação profissional é também atribuição da área do trabalho; 

 Foco da assistência social deve ser em mobilização, sensibilização e atuação com 

públicos específicos; 

 Aproximar, de forma qualificada, a atuação de duas secretarias-fim. 

O processo de planejamento das ações conjuntas envolveu três horizontes temporais distintos. 

No curto prazo, o segundo semestre de 2013; no médio prazo, o ano de 2014 (ações previstas 

na LDO); e no longo prazo o ano de 2016 (ações que devem ser previstas no PPA). 

Em relação ao curto prazo: 

• Ofertar cursos do PRONATEC  descentralizados nos Liceus  

• Utilizar duas áreas iniciais como ‘pilotos’: 
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o Área administrativa: 24 liceus; 2 turmas por Liceu; qualificação modular. 

o Área elétrica: 2 liceus; 2 turmas por liceu; a qualificação atual não é modular. 

o Não prejudicar serviços existentes; 

o Definir os papéis da FAS e da SMTE; 

o Levar o SINE Móvel: 

• SMTE leva aos Liceus equipe para confeccionar carteiras de trabalho; 

• Possibilidade de levar o serviço de intermediação de mão de obra: 

depende de conexão à internet. 

 

Já as ações de médio prazo envolvem a execução conjunta de quatro liceus temáticos: 

o 2 com estrutura já existente   
• CIC/Nossa Sra. Da Luz: mecânica-industrial 
• Bairro Novo/Vila Tecnológica: elétrica 

o 2 com novas estruturas  
• Área central de Curitiba: Saúde 
• Santa Felicidade: gastronomia/turismo/criativa 

Na LDO, foi previsto o montante de R$ 449 mil para investimento em dois liceus temáticos 

dentro do orçamento da SMTE.  

As ações de longo prazo buscam o gerenciamento e manutenção dos Liceus pela SMTE, ou 

seja, o foco do Liceu sendo a qualificação profissional, não a assistência social. Nesse plano, 

apenas áreas específicas da qualificação, que se relacionam com a assistência, permanecem 

com a FAS, nos espaços Liceus: mobilização e sensibilização (Acessuas), educadores sociais, 

cursos específicos. 

Envolvidos: 

SMTE, FAS, IFPR, Finanças, Planejamento, IPPUC, Administrações Regionais.  

Dificuldades: 

A SMTE solicitou R$ 800 mil para os dois liceus temáticos de Saúde e Gastronomia, mas foi-lhe 
concedida metade desse valor, que provavelmente não será suficiente para execução total dos 
projetos. 

Não existem garantias do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego acerca 
da oferta regular de cursos, de sua duração e da possibilidade de modulação dos mesmos para 
atender às necessidades da população que não consegue permanecer 160h em qualificação. 

A própria gestão compartilhada entre SMTE e FAS levanta questões como: como fazer o 
processo de ‘transferência’ da gestão? Como compartilhar a gestão entre os dois órgãos? 
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5. Programa de Inclusão para a Pessoa com Deficiência 

Definição: 

O diálogo da inclusão é forte em nosso meio. É justo que a Prefeitura possa ter programa 
dedicado a este público.  Nossa população é composta de 24% de pessoas com alguma 
deficiência (IBGE). Há na lei 8213/91 a obrigatoriedade das empresas empregarem pessoas 
com deficiência (até 200 funcionários 2%, de 201 a 500 funcionários 3%,de 501 a 1000 
funcionários  4%, de 1001 em diante funcionários  5%).  

Não há na nossa SMTE um programa específico, e funcionários que possam atender com 
especialidade este público.   

 

Envolvidos: 

SMTE, SEDPcD. 

 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

Aguardando oportunidade. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos. 
 

 

  



Prefeitura Municipal de Curitiba 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 

 

Rua da Glória, 362 – 6º andar 

CEP: 80.030-060  -  Centro Cívico 

 Curitiba – PR 

Fone. 41 3221-2900 

 

 

 

 

36 
 

ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA  

1. Criação da Lei Municipal de Economia popular e solidária, do Conselho e do Fundo 

Municipal de Economia Solidária 

Definição/diagnóstico/situação encontrada: 

O movimento popular há anos reivindica maior comprometimento do Município com a 

Economia Solidária. Ao longo das últimas décadas, foram propostas lei que regulamentassem a 

Economia Solidária em Curitiba mas, ao final, todas as propostas foram arquivadas. 

É necessária a criação de uma lei de Economia Solidária para regulamentar uma política 

pública de Economia Solidária no Município de Curitiba como estratégia de desenvolvimento, 

de forma participativa e que envolva os empreendimentos, as entidades de apoio, o governo 

municipal e a câmara de vereadores. 

 Para tanto, a SMTE pretende elaborar e gerir políticas públicas dirigidas à economia popular e 

solidária no município e, através da 1ª Conferencia Municipal de Economia Solidária de 

Curitiba, se propõe a: 

1) Elaborar e aprovar na Câmara Municipal de Curitiba um Marco Legal (lei Municipal), de 

Economia Solidária que apoie, incentive e financie a Produção Solidária, o Comércio Justo e o 

Consumo Consciente;  

2) Criar um Conselho Municipal de Economia Solidária no Município de Curitiba; 

3) Criar e regulamentar Feiras de Economia Solidária, garantindo apoio logístico, espaço e 

condições de segurança, por parta da Prefeitura. 

 

Envolvidos: 

SMTE e outros órgãos do Governo Municipal. 

 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

Além de organizar a 1ª Conferência e seus debates prévios, a SMTE se propôs a ajudar na 
elaboração do marco legal e na sistematização das propostas apresentadas pelos 
empreendimentos, apoiadores, membros do governo municipal e da sociedade civil como um 
todo. 

 

2. Desenvolvimento de um Programa Municipal de Economia Solidária e 1ª 

Conferencia Municipal de Economia Solidária de Curitiba 

Definição: 

A Economia Solidária começou a ser discutida como projeto da SMTE em um de seus eixos: 
Geração de Renda e Capacitação Profissional e visa a implementação de finanças solidárias, 
educação para o consumo ético, justo e solidário, capacitação conceitual, técnica e de gestão, 
assessoria aos empreendimentos econômicos solidários, apoio à implementação da rede 
solidária de produção, comercialização e consumo. 
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Este debate indicou a necessidade da implantação de um Programa Municipal de Economia 
Solidária, na realização de 1º Conferencia Municipal de Economia Solidária e posteriormente 
na criação de uma legislação municipal de Economia Solidária.  

 

Envolvidos: 

O desenvolvimento do programa está pautado na articulação e integração no âmbito interno 
da administração municipal e externo com os empreendimentos e as entidades de apoio à 
Economia Solidária. A organização sob essas bases qualifica e otimiza as ações com o caráter 
intersetorial e multidisciplinar, o que permite atuar de forma integralizada com os envolvidos 
na Economia Solidária. 

 

Situação atual: 

A construção da I Conferência de Economia Solidária dá-se com a realização de duas oficinas 
preparatórias. A primeira foi realizada no início de maio de 2013, outra no final do mesmo 
mês, tendo como participantes os empreendimentos solidários e entidades de apoio, 
culminando na decisão de realizar a 1ª Conferencia Municipal de Economia Solidária de 
Curitiba, convocada para o dia 27 de julho, com o tema: A Economia Popular e Solidária como 
estratégia de Desenvolvimento Humano e Sustentável, na qual se pretende discutir e aprovar 
o texto para um projeto de Lei com as diretrizes para o Programa Municipal de Fomento à 
Economia Solidária. 

 

 

3. Programa Microcrédito Produtivo e Orientado 

Definição: 
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Há barreiras para que o microempreendedor acesse o crédito.  Além disso, é preciso 
orientação para desenvolvimento de ações eficientes de geração de renda. Atualmente não há 
na Prefeitura uma atuação especializada ao microempreendedor oferecendo crédito barato e 
orientação.  

 

Envolvidos: 

SMTE e Caixa Econômica Federal. 

 

Situação atual: 

Foram realizadas três reuniões com a Caixa Econômica e também foi contatado a Secretaria do 

Estado do Trabalho Emprego e Economia Solidária que opera o Banco Social. 

Estamos definindo qual o melhor modelo de programa de microcrédito a ser implantado em 

nossa capital. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos e entraves na negociação com o agente financeiro.  
 

4. Central do Profissional Autônomo 

Definição/diagnóstico/situação encontrada: 

Hoje temos em Curitiba uma parcela importante da população economicamente ativa que 

trabalha de forma autônoma.  A SMTE deve oferecer serviço que atenda, por um lado, o 

profissional autônomo e, por outro, as pessoas que necessitem destes profissionais.  

Não há na SMTE um programa específico que atenda a essa demanda. O programa deverá 

atender aos profissionais oferecendo oportunidade de trabalho e qualificação profissional, 

caso necessário. Atenderia a população que demanda por estes trabalhos. O programa do 

profissional autônomo funcionaria da seguinte forma: A) a população demanda por estes 

profissionais.  B) o programa encaminha o profissional. C) O trabalho deste profissional será 

avaliado pelo contratante. D) Se a avaliação não for positiva este profissional será 

encaminhado para qualificação.   

 

Envolvidos: 

SMTE. 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

Aguardando oportunidade. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos.  
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5. Economia criativa 

Definição/diagnóstico/situação encontrada: 

O tema surge no Plano de Governo do prefeito Gustavo Fruet, indicando que a gestão vai 

“posicionar Curitiba no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do mundo 

através de incentivos e instrumentos de fomento do poder municipal, redefinindo o perfil 

econômico da cidade nas próximas décadas. Vamos caminhar rumo a uma economia verde, 

criativa, inovadora e sustentável”. 

Já existem iniciativas, particularmente na Agência Curitiba, de fomento às atividades de 

economia criativa. Na SMTE, o objetivo é qualificar trabalhadores tendo como pano de fundo 

as atividades relacionadas à economia criativa.  

 

Envolvidos: 

SMTE e outros órgãos do Governo Municipal. 

 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

O Departamento de Qualificação da SMTE está em fase de elaboração de projeto sobre o tema 

e os liceus temáticos também estão sendo planejados na perspectiva de atender à demanda 

do Plano de Governo para o fomento de profissões diretamente relacionadas à economia 

criativa. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos.  
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TRABALHO DECENTE  

1. Participação na Rede de Empresas e Instituições Signatárias do Programa Pró 

Equidade de Gênero e Raça no Paraná 

Situação encontrada: 

A Rede de Empresas e Instituições Signatárias do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça no 

Paraná é formada pelo SESI, SENAI-PR, CREA-PR, ELETROSUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, ITAIPU Binacional, Fundação Parque Tecnológico Itaipu e COPEL. A Rede pretende 

reunir-se mensalmente para troca de informações e experiências voltadas ao programa Pró 

Equidade. 

 

Envolvidos: 

Além de representantes das instituições participantes, participam membros do Comitê 

Intersetorial do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça da PMC (SMEM, IMAP, SMTE). 

 

Ações desenvolvidas: 

Neste ano realizamos apenas duas reuniões e os temas foram o Dia Internacional da Mulher, 

ONU Mulheres e adesão à 5ª edição do selo Pró Equidade de Gênero e Raça.  

 

Dificuldades: 

A Rede é uma organização informal, e ainda desconhecida, o que pode trazer algumas 

dificuldades aos participantes. 

 

2. Participação no Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para Mulheres 

Situação encontrada: 

Este Comitê foi criado neste ano, a partir da SMEM, que também formou várias Câmaras 

Temáticas, com a participação de todas as secretarias e órgãos da PMC. O objetivo do Comitê 

é formular o Programa Municipal de Políticas para Mulheres a partir do trabalho desenvolvido 

em toda a Prefeitura de Curitiba.  

 

Envolvidos: 

Todas as secretarias e órgãos da PMC. 

 

Situação atual: 

A SMTE coordena a Câmara Temática da Autonomia Econômica, já realizamos duas reuniões 

da comissão e participamos da última reunião feita dia 18 de junho, quando apresentamos o 

Plano de Trabalho da SMTE para o Plano Municipal de Políticas para Mulheres.  

O Plano de trabalho da SMTE consiste em:  
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1 - Estabelecer diálogo com o IFPR, Sistema S e demais ofertantes de cursos de qualificação 

para levantamento de informações do perfil dos alunos e alunas.  

2 - Organizar programa da Curitibana Trabalhadora com oferta de cursos para gestão de 

empreendimentos solidários. 

3 - Comitê Intersetorial Pró Equidade de Gênero e Raça foi ampliado para todas as secretárias 

e órgãos da PMC, incluindo as entidades sindicais dos servidores e servidoras. Adesão à 5ª 

edição 

4 - Seminário Pró Equidade de Gênero e Raça/Assédio Moral no Serviço Público 

5 - Seminário sobre raça/etnia 

6 - Campanhas e Publicação de materiais 

7 - Fazer campanha de sensibilização de empresas de Curitiba e RM sobre Programa Pró 

Equidade de Gênero e Raça com vistas à adesão ao programa. 

8 -  Oficina sobre Agenda do Trabalho Decente em parceria com o Ministério do Trabalho 

9 - Seminário Trabalho Decente Dimensão de Gênero e Raça nas Convenções Internacionais. 

10 - 2ª Feira da Curitibana Trabalhadora (consiste na captação de vagas para mulheres no 

mercado de trabalho e oferta em estrutura montada em Praça Pública). 

11 - Promover Debate sobre a continuidade da Política de Valorização do Salário Mínimo 

12 - Elaborar estudos setoriais em parceria com entidades de classe/sindicatos para posterior 

publicação. 

13 - Publicar estudo sobre a situação da Mulher Negra no Mercado de Trabalho em Curitiba. 

14 - Publicar estudo sobre os indicadores da produção social e econômica das mulheres em 

Curitiba. 

15 - Promover debate no Conselho Municipal do Emprego e Trabalho - CMERT, com a Rede de 

Signatárias e Comitê Pró Equidade da PMC. 

16 - Estabelecer necessidade de conteúdos de gênero e raça nos cursos ofertados pela SMTE 

ou em cursos pactuados pela SMTE com outras organizações. 

17 - Desenvolver campanha de valorização do Trabalho Doméstico envolvendo todos os postos 

do SINE/CRT DA PMC nas ruas da Cidadania. 

 

Dificuldades: 

Muitas reuniões, em média duas por semana, pois a participação da SMTE não se limita à 

Câmara Temática de Autonomia Econômica, mas também às Câmaras de Enfrentamento da 

Violência Contra a Mulher, Saúde da Mulher, Educação e Sustentabilidade. Nossa Secretaria 

não está com seu quadro completo e acabamos acumulando tarefas de outras secretarias, 

sobrecarregando as mesmas pessoas. 

 

3. Coordenação do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça dentro da Prefeitura 

Definição: 

Para enfrentar o quadro de desigualdades no mercado de trabalho a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República criou o Programa Pró-Equidade de Gênero e 
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Raça, uma iniciativa com propostas transformadoras aplicadas dentro das empresas visando o 

fim das desigualdades no trabalho.  

As organizações que cumprem com as ações de igualdade propostas no plano de trabalho 

recebem o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, relativo ao período de referência.  

A Prefeitura Municipal de Curitiba recebeu o selo da 4ª edição, que é um atributo de destaque 

e distinção da organização como entidade comprometida com a equidade de gênero e raça no 

mundo do trabalho.  

Todas as organizações que alcançam os objetivos do Programa poderão utilizar o selo Pró-

equidade nos documentos e expedientes internos e externos, em campanhas e peças de 

promoção institucional, com visibilidade nacional e internacional.  

 

 
 

Envolvidos: 

O programa envolve praticamente todas as secretarias e órgãos da PMC, SISMMAC e SISMUC. 

Ações desenvolvidas: 

Para a 5ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, o Prefeito Gustavo Fruet  
assinou o termo de adesão ao programa que será desenvolvido nos próximos 18 meses. Este 
programa está sendo elaborado pelo Comitê Intersetorial do Programa Pró Equidade de 
Gênero e Raça da Prefeitura de Curitiba. O plano de trabalho está sendo elaborado por cinco 
comissões, sendo elas: Comissão de Materiais e campanhas Educativas, Comissão de 
organização do comitê de ética e ouvidoria, revisão de editais, Comissão de Eventos, Formação 
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e Capacitação Profissional, Comissão de acompanhamento junto ao RH sobre política de 
benefícios e mapeamento de risco. 

Já podemos considerar a criação da Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher e a 
Secretaria Municipal Extraordinária dos Direitos da Pessoa com Deficiência como avanços nas 
metas estabelecidas pelo programa. Outro aspecto que podemos sinalizar como avanço nas 
relações democráticas foi a ampliação do comitê para todas as secretarias e órgãos, incluindo 
também as representações sindicais do funcionalismo. 

Dificuldades: 

A transversalidade das ações das secretarias exige contínuas adaptações em agendas e muitas 
vezes secretarias-chaves neste programa não conseguem acompanhar o ritmo das reuniões. 
Três secretarias ainda não indicaram nomes para representação. 

Outro aspecto importante é a comunicação interna da Prefeitura, onde o programa ainda não 
foi divulgado e o selo ainda não está sendo usado. 

 

4. Agenda Curitiba do Trabalho Decente 

Definição: 

Conceito formulado pela OIT em 1999 sintetiza sua missão de promover oportunidades para 

que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo de qualidade, em condições de 

equidade, segurança e dignidade humana. No âmbito da PMC foi organizado um Seminário em 

abril de 2011 e a preparação de documentos que culminaram em uma publicação que levou o 

nome do secretário municipal, além de Portaria que criou o Comitê Municipal do Trabalho 

Decente. 

Em âmbito estadual houve seminários regionais e uma conferência estadual em 2011 e em 

âmbito nacional a 1ª Conferência do Emprego e Trabalho Decente ocorreu em Brasília em 

agosto de 2012. 

Envolvidos: 

SMTE, PGM, SMRH, SMS, COMPER,FECOMERCIO, DIEESE, IMT, AGENCIA CURITIBA, FAS, SETS, 

FEPASC, AECIC, IPPUC e Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho, Centrais 

Sindicais. 

Ações desenvolvidas: 

A SMTE realizou Oficina Organizativa em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego no 

dia 22 de maio de 2013. A partir daquela atividade estamos aguardando sugestões das 

entidades para composição do novo comitê que será publicado em Portaria da SMTE. A 

Secretária Mirian Gonçalves e a equipe de responsável por este tema na SMTE foram 

convidadas pela Diretora da OIT para participar de Seminário Internacional Boas Práticas e 

Trabalho Decente, que aconteceu dias 24 e 25 de junho em Brasília, ocasião em que foi 

reafirmado o compromisso da PMC com a Agenda Curitiba do Trabalho. 
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Neste Seminário foram abordados dois temas específicos: Erradicação do Trabalho Infantil e o 

combate ao trabalho forçado ou escravo, principalmente aqueles que envolvem migrantes e 

população indígena. 

A SMTE, ainda, se comprometeu em organizar um seminário sobre trabalho decente que 

aborde assédio moral, saúde do trabalhador e erradicação do trabalho infantil. 

 

 

 

5. Articulação entre SMTE e IMAP para capacitação de servidores públicos e 

realização de eventos da SMTE e do Comitê Pro Equidade 

Situação encontrada: 

Já havia esta articulação. 

Envolvidos: 

Departamento de Qualificação e demais equipes da SMTE. 

Ações desenvolvidas: 

Duas servidoras estão responsáveis por esta ação, já participaram de duas reuniões/seminários 

e um encontro no IMAP e outro no Barigui. 

Dentre os cursos ofertados e pactuados, estão 21 cursos gerais oferecidos pelo IMAP para toda 

a PMC, 07 cursos específicos para a SMTE e 10 seminários para toda a PMC. 
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6. Inclusão de População em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social 

Situação encontrada: 

A SMTE fazia parte da Rede Solidária, que abrangia pessoas em situação de rua. Após a 

mudança de gestão esta Rede foi descontinuada, ou foi alterado seu formato. 

 

Envolvidos: 

SMTE, FAS, SMS, SMAB, Fundação Cultural, SME, COHAB, Defesa Social e entidades 

assistenciais. 

 

Situação atual: 

A população em situação de rua busca instituições de acolhimento, e estas encaminham por 

meio da assistência social da própria entidade. O setor de captação de vagas e a diretoria de 

qualificação vêm acompanhando pessoas nesta situação, inclusive com sucesso em três casos, 

nos quais o trabalhador foi contratado por empresas. 

No dia 15 de julho recebemos a visita de Marina Moreto, Consultora Técnica da Coordenação-

Geral de Direitos Humanos e Segurança Pública e do Comitê Intersetorial de Acompanhamento 

e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, da Secretaria 

Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República). 

 

Dificuldades: 

Ausência de profissional capacitado para atender, inclusive assistencialmente, estas pessoas. 

 

7. Seminário sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária 

Definição: 

O Seminário foi promovido pela SMS, em parceria com SEBRAE, ANVISA. O objetivo do 

seminário foi envolver todos os setores da PMC que se relacionam com microempreendedores 

e transmitir a mensagem da vigilância sanitária. Conteúdos: Simplificação e Racionalização de 

Procedimentos Sanitários para os Microempreendedores Individuais, Setores Cooperativados e 

Associativistas e empreendimentos dos Agricultores Familiares Rurais. O Seminário ocorreu 

em30 de abril de 2013, das 9h às 18h, no Auditório da Capela Santa Maria (Rua Conselheiro 

Laurindo, 273 - Centro - Curitiba/PR). 
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Envolvidos: 

SMS, ANVISA,VISA SC, VISA PR, VISA RS, SMTE, FAS, AGÊNCIA CURITIBA, Defesa social, 

Abastecimento, Mulher e Assuntos Metropolitanos. 

Ações desenvolvidas: 

Os conteúdos abrangidos pelo seminário devem servir como parâmetros para o trabalho que 

será desenvolvido nos liceus temáticos, principalmente da Saúde e da Gastronomia. 

Dificuldades: 

Aceitação da simplificação no meio da própria Vigilância Sanitária.  

 

8. CMERT com ampla capacidade deliberativa 

Diagnóstico: 

Instituído pela Lei Municipal 8.784/95, o Conselho Municipal do Emprego e Relações do 

Trabalho tem composição tripartite e paritária e reúne-se mensalmente para deliberar sobre 

calendário, eventos, convênios e contratos. O regimento interno prevê sistema de rodízio para 

a coordenação, entre as bancadas de governo, trabalhadores e empresários, sendo que o atual 

coordenador é Laércio Leonardo de Araújo, do IPPUC. São 17 conselheiros que se reúnem 

mensalmente para uma série de atribuições regimentais.  

O CMERT foi considerado uma instância relegada e sem voz, conforme depoimento dos 

próprios conselheiros durante a primeira reunião realizada no início de fevereiro. 

A primeira atitude da Secretária foi a busca do diálogo, realizando reuniões com todos os 

segmentos com o objetivo de valorização daquele espaço democrático de decisões. 
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Envolvidos: 

SMTE, IPPUC, Agência Curitiba, FAS, Turismo, Centrais Sindicais, Entidades patronais. 

Ações desenvolvidas: 

Um novo decreto foi feito pelo Prefeito Gustavo Fruet e os novos conselheiros foram 

empossados no salão nobre da PMC. A SMTE mantem aberto canal de diálogo com entidades 

sindicais. A SMTE mantem aberto canal de diálogo com entidades sindicais representativas dos 

trabalhadores, bem como as entidades representativas dos empregadores. 

 

 

 

 

Dificuldades: 

Organizar um programa de qualificação para os conselheiros. 

 

9. Desenvolvimento de políticas de saúde e condições de trabalho 

Situação encontrada: 

Há necessidade de reunir em único espaço de diálogo a discussão sobre o tema.  As 

informações são esparsas e descentralizadas.  O desafio será construir este espaço. 

 

Envolvidos:  

SMTE, Conselhos. Movimento Sindical Patronal e dos Trabalhadores, Saúde e Previdência.  
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Situação atual: 

Iniciados os contatos iniciais com atores que debatem o tema. 

 

Dificuldades: 

Ausência de servidores públicos. 
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GESTÃO/PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Planejamento estratégico  

Situação encontrada: 

A Oficina de Planejamento realizada nos dias 01 e 02 de março teve como objetivo redefinir as 

ações estratégicas e prioridades da SMTE, partindo do princípio que uma equipe 

extremamente reduzida precisaria de direções bastante claras e de um planejamento eficiente 

que a permitisse prestar um serviço de qualidade à população, bem como ampliá-lo no curto, 

médio e longo prazos. 

 

Envolvidos: 

SMTE, Gabinete da Vice-Prefeita, IMAP (apenas na manhã do segundo dia) 

Mediadores/coordenadores: Clemente (DIEESE) e Maysa (consultora). 

 

Ações desenvolvidas: 

O Planejamento teve como pressuposto partir de uma situação inicial, do contexto presente, 

para chegar a uma situação objetivo, ou seja, entender que a equipe da nova gestão está por 

delegação exercendo um poder que foi dado pela população de Curitiba por quatro anos. Duas 

perguntas fundamentais foram colocadas: Qual situação se quer encontrar em quatro anos? 

Qual é o compromisso que está no plano de governo e que deve ser executado? 

O grupo presente na Oficina entendeu que tem que materializar, em quatro anos, um projeto 

que foi definido em outubro, nas eleições. Assim, conhecer o patamar de saída (a situação 

atual) foi o primeiro passo, já que seria necessário conhecer essa história, seja ela de sucesso 

ou fracasso. Adicionalmente, o grupo teria que construir os encadeamentos das ações no 

tempo, nos recursos, na área, na articulação política, ou seja, realizar o planejamento 

estratégico. O planejamento permite dirimir disputas, atuar conjuntamente, corrigir rotas e 

tentar construir um referencial comum de entendimento de onde se quer chegar, partindo do 

pressuposto que não é possível executar tudo e que é necessário selecionar as escolhas 

possíveis, ainda que não sejam as melhores. 

Dentre as propostas elencadas pela equipe envolvida, as principais foram: 

 Qualificação/adequação - necessidade dos trabalhadores e do mercado local. 

 Geração de emprego formal. 

 Combate a precarização do trabalho. 

 Inclusão social – trabalho. 

 Intermediação de mão de obra – aumentar a efetividade. 

 Incentivo à economia popular e solidária.  

 Término das filas do SINE – melhorar o atendimento. 

 Qualificação dos atendentes/profissionais dos SINE. 

 Municipalização efetiva do SINE. 
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 Ampliação das funções do SINE. 

 Implantar a Agenda de Trabalho Decente. 

 Apoio ao microempreendedor – microcrédito orientado, qualificação. 

 Organizar a transversalidade – demais secretarias. A questão do trabalho tem que ser 

proposta do governo. 

 Sistema integrado de informação – identificar demandas dos trabalhadores nos bairros 

e ofertas do SINE. 

 Programa Pró Equidade de Gênero e Raça – censo dos funcionários da PMC. 

 Observatório Georreferenciado do Trabalho. 

 Perspectiva de terceirização SINE. 

 A equipe precisa entender as dimensões do trabalho, repensar ações da Secretaria. 

Definir grandes linhas. 

 Apropriação dos recursos/orçamento para Secretaria de Trabalho e Emprego.  

 Algumas ações que deveriam estar na Secretaria de Trabalho e Emprego estão em 

outras secretarias. Se não conseguirem o recurso será necessário colocar a dimensão 

do trabalho nas ações das outras secretarias. 

 Necessidade de construir uma boa articulação. 

 Construir boas formulações (políticas públicas, planejamento, mercado de trabalho) 

para poder realizar boas articulações. 

 Proposta de ter um Conselho municipal da qualificação. 

 

Para alcançar as propostas elencadas, foram discutidas uma série de ações, listadas abaixo: 

 

 Análise do orçamento da Secretaria, com exposição e debate para redimensionar e 

solicitar realocamento de recurso de acordo com a estratégia definida para a 

Secretaria. 

 Definir estratégia de captação de recursos. Identificar fontes e definir quais são 

interessantes de serem solicitadas. 

 Realizar a readequação dos recursos de acordo com a estratégia definida para este ano 

e para os anos seguintes. 

 Este ano deve ser a estratégia de captação de recursos – federais e municipais. 

 Está faltando metodologia de trabalho. Definição de responsabilidades e atribuições. 

 Precisa definir uma dinâmica de trabalho com a Secretária porque ela é também a Vice 

Prefeita. Está faltando troca e nivelamento das informações necessárias. Está faltando 

autonomia para as Diretorias tocarem o trabalho. 

 Realizar levantamento das participações e representações que cada Diretoria tem sob 

sua responsabilidade. Verificar se estão de acordo com as prioridades selecionadas 

para a Secretaria do Trabalho. 

 Definir fluxo do trabalho entre a Secretária e o restante da estrutura, considerando 

que ela não está presente o dia a dia. 
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 Definir como o corpo da secretaria trabalha com autonomia, em relação à presença da 

Secretária. 

 Definir uma nova organização da equipe para potencializar o trabalho. 

 

 Definir quem tem perfil e está disponível para realizar a articulação entre os 

elementos/diretorias da Secretaria, no seu cotidiano. 

 Definir um fluxo de circulação de informações ou centralização para posterior 

distribuição desta informação. 

 

 

Dificuldades: 

As principais dificuldades encontradas dizem respeito à operacionalização das ações definidas 
na Oficina de Planejamento, considerando a estrutura de funcionários muito reduzida diante 
das ações de uma Secretaria que atende direta e diariamente um volume extremamente alto 
de população.  

 

2. Mudança de sede da SMTE 

Situação encontrada: 

Ao assumir a nova gestão a sede da SMTE se localizava em espaço sublocado pela COHAB, com 

aluguéis e taxa de condomínio atrasados, espaço físico inadequado, sem segurança, sem um 

arquivo para documentos, que eram colocados em qualquer espaço da secretaria, conforme 

podemos atestar pelas imagens anexadas. O espaço encontrava-se obsoleto, não possuía 

segurança para abrigar documentação, pois as saídas dos elevadores do prédio dão direto na 

Recepção da SMTE, que não possui recepcionista. Cabe lembrar que o edifício abriga outros 

órgãos e empresas, e o acesso de um andar ao outro é livre. A partir do segundo dia da gestão 

a equipe da SMTE passou a procurar um imóvel para transferência da sede da secretaria.   

Após muitas buscas identificou-se que a Secretaria Antidrogas estaria saindo do prédio 

localizado na Rua da Glória 362, o que desocuparia espaço de 450 m². 

A partir dessas informações mantivemos contatos com a SMDS, o Núcleo Administrativo e a 

SGM para viabilização da mudança. Entretanto, após a retirada de parte dos móveis da 

Secretaria Antidrogas, o revestimento do piso ficou muito danificado, exigindo a reforma. 

Destacamos a boa vontade da SMDS (Secretaria Municipal da Defesa Social) em ceder alguns 

móveis que não puderam ser colocados no novo espaço daquela secretaria. 

O período de reforma foi extremamente longo, pois o início do projeto/layout físico foi em 15 

de janeiro e a entrega foi em 24 de maio. 
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Envolvidos: 

SMTE, SMAD, SMOP, SMDS, SGM. 

Ações desenvolvidas: 

Muitas dificuldades encontradas no processo de reforma do espaço, aquisição do 

revestimento do piso, divisórias “dry wall”, recuperação das persianas, pintura nas paredes 

foram em parte pela desinformação do funcionamento e dos processos internos da PMC. 
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Dificuldades: 

A entrega do novo espaço foi feita em 24 de maio de 2013, mas ainda não temos informação 

sobre o contrato de aluguel, seguro predial, taxa de condomínio e outras despesas 

relacionadas ao prédio. Sabemos que a manutenção dos elevadores custa R$ 600,00 e é paga 

pelo Instituto Municipal de Turismo, assim como a manutenção predial é de R$ 2.500,00 

também custeada pelo IMT. Neste período identificamos que havia uma fatura de R$ 10 mil 

que estava pendente e se referia ao conserto e manutenção dos elevadores, a empresa se 

recusava a fazer manutenção e consertos caso não houvesse o pagamento, o que acabou 

sendo feito. 

 

3. Projovem  

Diagnóstico: 

Notificação do MTE para apresentação de defesa e documentos em processo de prestação de 

contas do PROJOVEM TRABALHADOR do período de 2009 a 2011  

 

Envolvidos: 

SMTE, SMF, MTE e TCU. 

  

Ações desenvolvidas: 

Verificamos a desordem administrativa, a ausência de controles internos não só de prestação 

de contas, mas de todos os documentos relativos a convênios, contratos e processos de 

pagamento.  
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4. Fundo municipal do trabalho  

Situação encontrada: 

Em 2013, quando a atual gestão assumiu, a SMTE não possuía histórico de utilização do Fundo 

Municipal do Trabalho como instrumento de gestão.  

Apenas realizou um Curso para Motofretistas com recursos do FMT, e realizou os 

procedimentos ordinários de prestações de contas aos órgãos de controle. 

Em março, houve notificação do Município pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e 

posteriormente do Fundo Municipal do Trabalho, para defesa no 206300-12 de Prestação de 

Contas referente ao exercício de 2011 – atualmente o processo está em fase de instrução na 

Diretoria de Contas Municipais.  

 

Envolvidos: 

 SMTE – Diretoria de Convênios; 

 SMTE – Assessoria de Equipe de Apoio Técnico e Administrativo; 

 SMTE – Assessoria Financeira; 

 Procuradoria-Geral do Município – defesa perante Tribunal de Contas do Estado; 

 Secretaria Municipal de Finanças – Contabilidade; 

 Secretaria Municipal de Finanças – Núcleo Finanças; 

 Secretaria Municipal de Finanças – Núcleo Orçamentário 
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Ações desenvolvidas: 

A partir da identificação da subutilização dos recursos disponíveis e propriamente a 

inutilização de um eficiente instrumento de gestão, a Secretaria Municipal submeteu a 

situação ao Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho (art. 7º, §2º, Lei 12.192) 

que em 08 de maio de 2013 autorizou a utilização dos valores depositados em conta pela 

Secretaria Municipal, e tratará da regulamentação do Fundo Municipal exigida pelo art. 13, da 

Lei Municipal n.º 12.192/2007, com direcionamento de destinação dos recursos para ações de 

interesse coletivo, ações e políticas de natureza transversal e ações destinadas aos 

trabalhadores de baixa renda, ou seja, mais necessitados economicamente.  

Ainda, a regulamentação visará disciplinar as formas de transparência sobre os recursos 

públicos repassados pelo Fundo Municipal. 

Em 07 de maio de 2013, o saldo disponível em conta corrente era de R$53.828,30 (cinquenta e 

três mil e oitocentos e vinte oito reais e trinta centavos). 

Foi solicitado à SMF um Decreto para dispor os recursos conforme programação de gastos da 

Secretaria Municipal, atualmente em tramitação. Este Decreto foi solicitado, após a definição e 

planejamento das Diretorias da Secretaria Municipal que definiram pela seguinte destinação 

dos recursos: 

• Contribuir com as reformas para unificação dos SINEs e CRTs nas Ruas da Cidadania (R$ 

40.000); 

• Contribuir para a parte de biometria do curso de motorista de ambulância, que será 

ofertado pelo Planteq (R$ 2.000); 

• Confecção do Guia do Trabalhador (R$ 4.000); 

• Confecção de material de divulgação dos cursos de qualificação no município (R$ 

2.000). 

 

Dificuldades: 

A dificuldade inicial principal foi a promoção de defesa perante os órgãos de controle em 

virtude da falta de utilização durantes os exercícios anteriores à atual gestão. 

E posteriormente reorganização da equipe da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, e 

dos Conselheiros do Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho para utilização do 

FMT como instrumento de gestão e fomento às política de incentivo de emprego, trabalho e 

renda, para assim lhe imprimir uma função socioeconômica eficiente, como dispôs a Lei 

Municipal n.º 12.192/2007. 

 

5. Site para a SMTE  

Situação encontrada: 

A SMTE, desde o início da nova gestão, solicitou a atualização de sua página na internet. 

Elaborou-se um projeto para o site composto por notícias, fotografias, vídeos, agendamentos 
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eletrônicos tanto de seguro desemprego quanto de carteira de trabalho, vagas de trabalho. O 

objetivo é aumentar a interação com a população, ofertando serviços mais ágeis, além de 

intensificar a transparência nas relações.  

 

Envolvidos: 

GVP, SMTE, SMCS, ICI.  

Ações desenvolvidas: 

Por enquanto, realizou-se uma atualização da página da SMTE que está vinculada ao portal da 

PMC. Acrescentaram-se informações sobre as atividades da secretaria e ainda cursos ofertados 

e o agendamento eletrônico para o seguro desemprego. Contudo, faltam ainda maior 

interação, disponibilidade de vídeos, fotografias e, sobretudo descentralização para postagem 

mais rápida no site por intermédio da liberação de senha.  

 

Dificuldades: 

Conforme repassado pela SMCS, havia outros portais como o da Copa como prioridade e 

relatou-se da impossibilidade de um site específico para a SMTE devido à diretriz de que todos 

devam estar vinculados à PMC.  Também se justificou a restrição à liberação das senhas, pois a 

atualização deve ser realizada necessariamente pela comunicação. 

 

6. Núcleo de prospecção e captação de recursos 

Definição: 

Não há dentro da SMTE um grupo multitemático organizado para captar recursos.  Hoje nossa 

capacidade de realizar captação é muito limitada. Não há desenvolvimento de projetos que 

possibilitem a demanda espontânea para os diversos órgãos dos governos Estadual e Federal . 

 

Envolvidos: 

A SMTE. 

 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 

Aguardando oportunidade. 

 

Dificuldades: 

Falta de servidor. 
 



Prefeitura Municipal de Curitiba 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 

 

Rua da Glória, 362 – 6º andar 

CEP: 80.030-060  -  Centro Cívico 

 Curitiba – PR 

Fone. 41 3221-2900 

 

 

 

 

58 
 

 

7. Ações em parcerias com outras secretarias da PMC 

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS E PROGRAMAS 

Fórum Estadual de Combate aos Agrotóxicos e Controle do Tabaco 
 (Ministério Público do Trabalho) 

Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas e Energia 

Grupo de Estudos - revisão do Plano de Cargos e Salários dos Educadores  

 CMERT no Cons.Mun.Segur.Alimentar e Nutricional da FAS 
membros do conselho - serão escolhidos reunião  

Comitê Inter setorial de Pol. Para as Mulheres no Município de Curitiba     

Rede de Atenção à Mulher Vítima de Violência 

Fórum Estadual Lixo e Cidadania  (Ministério Público do Trabalho) 

Programa Minha Casa Minha Vida (COHAB) 

CONCITIBA                                                                                                                   

Comissão Interinstitucional pelo Banimento do Amianto (Ministério Público do 
Trabalho)  

Conselho Municipal da Juventude 

Comitê de Incentivo à formalidade na Construção Civil. 

Comitê de Fomento - Programa Curitiba Tecnoparque  (Agência Curitiba)  

Grupo de Trabalho Intersetorial sobre:  Objetivos do Desenvolvimento do Milênio - 
(FIEP) 

Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho (Ministério Público do Trabalho) 

Comitê Municipal do Trabalho Decente  

Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil /Reg.Trabalhador Adolescente 
(Governo Estadual) 

Programa e Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) - 
Coordenação FAS 
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Comitê Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 

Programa Comunidade Escola (SME) 

Programa Família Curitibana (FAS) 

Comitê de Monitoramento das Populações de Rua  – Rede Solidária – FAS  

Lei da Informação                                                                                               

Prog.Ações Integ. e Referenciais de Enfrent. Violência Sexual Infanto-Juvenil  
(Cons.Mun.Direitos da Criança e Adolescente) 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
 (Sec. Municipal de Saúde) 

Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho  – CMERT 

Comitê intergestor de políticas públicas de juventude           

Comitê de Fomento - COFOM      

Comissão Organizadora do DICES - Dia da Cidadania Especial  

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil – CMETI  

Grupo de Atividades Fundamentais - GRAF (Indicar Suplente)  

SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo    

"V Semana Municipal de Enfrentamento às Drogas"    

UPS   

GRAF 
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EVENTOS 

1. 1ª Feira do Emprego e Capacitação da Curitibana Trabalhadora 

Definição/diagnóstico/situação encontrada: 

Esta feira foi uma inovação para homenagear as mulheres curitibanas no mês em que Curitiba 

completa 320 anos. A Feira foi realizada na Praça Rui Barbosa dia 23 de março de 2013. 

 

 

Envolvidos: 

Toda a equipe da SMTE, CMERT, empresas cadastradas, sistema S, FAS, SMAB, SMEM, FCC, 

SME, SMOP, SGM, SMCS, GVP. 

Situação atual/ações desenvolvidas/avaliação de desempenho: 
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Atendeu aproximadamente 8 mil pessoas, cadastrou aproximadamente 3 mil vagas disponíveis 

em 17 empresas. Atendimentos realizados – Empresas/Instituições: 14.089, sendo 11.078 

atendimentos – Mulheres e  2.990 atendimentos – Homens  e 21 atendimentos – Pessoas com 

deficiência 

Foram emitidas 39 carteiras de trabalho. 

Pesquisa de Cursos: 1.103, sendo 939 – Mulheres e 158 – Homens e 6 – Sem identificação. 

Currículos emitidos pela SMTE: 120 Currículos  

Atendimento SINE/SMTE: 1.300 Pesquisas de vagas, 66 – Novos cadastros e 126 – 

Encaminhamentos para entrevista. 

Inscrições PROJOVEM URBANO - SME: 69 Inscrições – Mulheres e 22 Inscrições – Homens 

Inscrições EJA - SME: 37 Inscrições – Mulheres e 24 Inscrições – Homens.  

Orientações saúde da mulher - SMEM: 120 

Orientação sobre manipulação de alimentos - SMAB: 400 

 Sinduscon- Curso Mulheres Inventando Moda: 400 

Enfim, a 1ª Feira do Emprego e Capacitação da Curitibana trabalhadora teve o alcance 

esperado e colocou em evidência a mulher trabalhadora. 

 

2. Homenagem à classe trabalhadora  

Situação encontrada: 

Em razão da realização da Feira de Emprego e Qualificação Profissional da Curitibana 
Trabalhadora ter sido realizada em março/2013 e por ter sido aprovado no CMERT a proposta 
de descentralização das feiras do Emprego da SMTE, optou por não realizar a uma feira de 
Emprego e Qualificação Profissional em maio/2013, mas sim uma comemoração em 
homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. 

No dia 05 de junho de 2013 foi realizada no Espaço Alvorada, no Parque Barigui, a primeira 
festa “Homenagem à classe trabalhadora”. O evento se configurou de maneira a contemplar 
tanto o trabalhador quanto a sua família, ofertando diversos serviços da prefeitura, 
principalmente, emprego, saúde, esporte e lazer, cultura.  

Envolvidos: 

Os envolvidos e apoiadores na realização do evento foram o Instituto Turismo de Curitiba, FCC, 

SMELJ, SMS, Guarda Municipal, SMMA, SMCS, SMAB, FAS, Sistema S, IFPR, COHAB. 

 

Ações desenvolvidas: 
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Foram realizadas diversas atividades de lazer, culturais, recreativas, orientações aos 
trabalhadores e suas famílias. Entre elas, destacam-se: orientações da SMTE sobre cursos do 
Pronatec/ IFPR e Sistema S, agendamento eletrônico de seguro desemprego e ainda outros 
serviços do SINE como intermediação de mão de obra. O evento disponibilizou ainda à 
população serviços de saúde, oficinas de sucos saudáveis, oficinas da FAS, demonstração do 
Sine Móvel, feira de cães para doação, jogos gigantes, ginástica maluca, quick massage. Houve 
também apresentações das bandas Anauê, da dupla William e Renan, dos Palhaços da Cia 
Irmão Queirolo.   

 

 

Dificuldades: 

Atender a todas as exigências para a liberação do uso do Parque, conforme ofício 

encaminhado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em apenas uma semana. Foi 

necessário cumprir com todos os requisitos, além dos parâmetros estabelecidos e o aval do 

CAGE – Conselho de Grandes Eventos.  

Devido ao mau tempo, houve dificuldades para adequar o evento com aquisição de mais 

tendas e reforço na divulgação para que a população participasse. A pesar das condições, a 

“homenagem à classe trabalhadora” atraiu trabalhadores e suas famílias e repercutiu 

positivamente na imprensa.  
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3. I Feira do Emprego e Qualificação Profissional da Região Sul de Curitiba  

Situação encontrada: 

As feiras do emprego anteriormente realizadas pela SMTE eram centralizadas e 

disponibilizavam espaço para empresas que angariavam mão de obra sem nenhum 

acompanhamento direto da Secretaria. 

Visando a descentralização dos atendimentos e da intermediação de mão de obra e serviços 

da SMTE e para dar cumprimento ao Plano de governo da atual gestão. 

A Feira do Emprego da Região Sul de Curitiba teve como principal meta a angariação de vagas 

no mercado de trabalho da região Sul da cidade e a colocação das mesmas preferencialmente 

aos trabalhadores que residem na mesma região. 

Para isto, foi fundamental a integração e apoio das Administração Regionais do Portão, 

Pinheirinho, CIC e Bairro Novo que, conhecendo o comercio e indústria da Região e mantendo 

um cadastro de empresas e atividades, através de seus gestores, ajudou na divulgação do 

serviço de Intermediação de Mão do Obra da Secretaria. 

Objetivos: 

 

• Criação de banco de dados próprio da SMTE para acompanhamento do trabalhador; 

• Realização de contato direto com todos os trabalhadores; 

• Confirmação dos encaminhamentos para entrevistas; 

• Registro oficial dos colocados no sistema (melhoria das estatísticas da intermediação 

pública de mão de obra). 
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Envolvidos: 

• Secretaria de comunicação social – Divulgação do Evento 

• Administração regional do pinheirinho – Contato com empresas para a Divulgação dos 

Serviço de Intermediação de Mão de Obra e de Captação de Vagas da SMTE 

• Administração regional da CIC – Contato com empresas para a Divulgação dos Serviços 

de Intermediação de Mão de Obra e de Captação de Vagas da SMTE 

• Administração regional do portão– Contato com empresas para a Divulgação dos 

Serviço de Intermediação de Mão de Obra e de Captação de Vagas da SMTE 

• Administração regional do bairro novo; – Contato com empresas para a Divulgação dos 

Serviço de Intermediação de Mão de Obra e de Captação de Vagas da SMTE 

• Fas – Cursos 

• Secretaria da defesa social – Apresentação do Trabalho  

• Guarda municipal – Cão amigo, Guarda Municipal Mirim 

• Secretaria da educação - Projovem urbano e comunidade escola 

• SMAB - abastecimento – Segurança Alimentar 

• Turismo – Feira de Artesanato e de Alimentação 

• SMELJ – Recreação e Brinquedos Infantis 

• FCC – Apresentação Cultural 

• Sms – saúde – Serviços, testes e vacinas 

• Smem – mulher – Distribuição de material 

• Sesc – Cursos  

• Senai – portão Cursos  

• Ifpr – Curso e Quick Massage 
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• Fetec pr – Pipoca e Algodão Doce  

• Meio ambiente – Distribuição de Material 

• Relações com a comunidade – Distribuição de material 

• URBS -  Integração com o Terminal de Transporte 

• CMC – Participação dos Vereadores 

• Ministério do trabalho e emprego – Sine e outros serviços 

 

Ações desenvolvidas: 

• 415 integrações de ônibus oferecidas pela URBS. 

• Aproximadamente 85% para trabalhadores da própria região Sul de Curitiba; 

• Custo aproximado de R$ 1.200,00. 

• Instituto Federal de Educação do Paraná, convidado pela SMTE (ofício n.165, de 

10/05/2013 ) realizou 246 quick massagens. 

• 1.200 pipocas e 1.200 algodões doces (cortesia Fed. Bancários). 

• Ampliou-se a captação de vagas de emprego na região de forma permanente 

• De forma inédita, a equipe da SMTE foi mobilizada para acompanhar todas as 

empresas e registrar os encaminhamentos efetivos para entrevista.  

• Total dos atendimentos à população (incluindo todos os serviços prestados): 

aproximadamente 12.000. 

• 27 empresas apresentaram balanço ao final da Feira, totalizando 8.938 atendimentos. 

• Pelo levantamento realizado pela equipe da SMTE nas empresas: 1.416 

encaminhamentos para entrevistas. 

• Equipe da Captação de Vagas da SMTE em contato com os trabalhadores para 

confirmação dos encaminhamentos. 

• 103 trabalhadores colocados em vagas durante a Feira (segundo relatório das 

empresas). 

• Equipe da Captação de Vagas da SMTE em contato com os trabalhadores para 

confirmação das colocações. 

• SINE (Sistema Nacional do Emprego) – Portal Mais Emprego 

• Sistema on line, de âmbito nacional, que permite cadastro do trabalhador, pesquisa de 

vagas de emprego e encaminhamento para entrevista 

 

Dificuldades: 

Portal Mais Emprego vem sofrendo paradas para manutenção aos finais de semana – inclusive 

na data da Feira  

• Ofício da SMTE enviado ao Ministro do Trabalho e Emprego garantiu que o sistema 

funcionasse exclusivamente para a Feira até as 14h.  

• Tal medida permitiu que: 

• 270 pessoas fossem atendidas pelo SINE (118 encaminhadas para entrevistas) 
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• 42 carteiras de trabalho emitidas pelos Centros de Referência do Trabalhador, que 

funcionaram durante a Feira na própria Rua da Cidadania. 

• 122 pré-inscritos  para cursos do Planteq (de um total de 168 vagas ofertadas) 

• 59% com ensino médio completo 

• 23% com ensino médio incompleto 

• 42% escolheram o curso ‘auxiliar administrativo’ 

• 22% escolheram o curso ‘operador de empilhadeira’ 

• 13% escolheram o curso ‘motorista de ambulância’ 

• 415 integrações de ônibus oferecidas pela URBS. 

• Aproximadamente 85% para trabalhadores da própria região Sul de Curitiba; 

• Custo aproximado de R$ 1.200,00. 

• Instituto Federal de Educação do Paraná, convidado pela SMTE (ofício n.165, de 

10/05/2013 ) realizou 246 quick massagens. 

• 1.200 pipocas e 1.200 algodões doces (cortesia Fed. Bancários). 

 

4. Seminário “CRISE DO CAPITAL E O MUNDO DO TRABALHO NO BRASIL ATUAL” 

Definição: 

A SMTE apoiou a realização do seminário, em 26 de março, que ocorreu no auditório da Escola 

Judicial do TRT da 9ª região. O evento reuniu professores da UFRJ, UNESP, PUC-RJ e da 

Unibrasil. O objetivo foi debater a temática acima com pesquisadores em direito e ciências 

sociais com linhas de pesquisa no direito do trabalho.  

Envolvidos: 

SMTE, TRT 9ª região, UFPR, Amatra, Unibrasil. 

Situação atual: 

O seminário atraiu estudantes, profissionais de diferentes áreas, professores e contribuiu com 
diretrizes para o planejamento estratégico da SMTE, principalmente, em áreas como 
intermediação da mão de obra.  

Dificuldades: 
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Da parte da SMTE, o apoio foi apenas institucional com a abertura realizada pela vice-prefeita 

e secretária do Trabalho e Emprego Mirian Gonçalves e divulgação. Não houve maiores 

dificuldades.  

 

5. Reunião com sindicalistas  

Definição: 

A SMTE realizou, em 21 de maio de 2013, o 1º Encontro com Sindicalistas na PMC com os 

objetivos de apresentar o planejamento e os trabalhos já desenvolvidos pela Secretaria e ouvir 

sugestões dos Sindicalistas. 

Envolvidos: 

Estiveram presentes 49 representantes de 21 sindicatos, a equipe da SMTE e do Gabinete da 
Vice-Prefeita, segue abaixo a relação dos participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

JEILZO RODRIGUES SANTOS SINTRAFUCAR 

ROSA M.R. DE MACENA SINTRAFUCARB 

MARCOS JUNIOR BRAMBILLA FETAEP 

MAURICIO REBELLATTO BEATO SINTRAFUCAR 

EDISON M. COSTA CTB 

JOÃO CARLOS RIBEIRO SINTRAFUCARB 

ZENIR T. DE ALMEIDA FETIEP 

LUIZ ARY GIN FETIEP 

ANDRÉ LUIS SALUSTIANO FETIEP 

ADEMAR STOPELA SINDSECUR 

FELIX BARBONI SINDSECUR 

DENILSON P. DA COSTA NOVA CENTRAL 

ERMINIO F. SANTANA NOVA CENTRAL 

MILTON ALVES CONSULTOR 

GINO JOSE BATISTA SILVA SINDESC 

PRISCILA O’DONNELL SINDESC 

ISABEL CRISTINA GONÇALVES SINDESC 

ARIOSVALDO ROCHA SINDICON 

JOSE MILTON CAMARGO SINDICON 

KARLA CRISTINE HUNING SIND. BANCARIOS 

ADEMIR VIDOLIN SIND. BANCARIOS 

ANTONIO LUIZ FERMINO SIND.BANCARIOS 

KELSON MORAIS MATOS SIND.BANCARIOS 

KARL UDO HEINRICHS SENALBA 

LUIZ CARLOS MORO SENALBA 

JUVENAL PEDRO CIM  CSB 

JOSE DE OLIVEIRA LIMA SINTRACON 

JOSE ALEXANDRE ZEZÃO SINTRACON 

CICERO CAIRES SINDIVIGIANTES 

ADEMIR PINCHESKI SINDIVIGILANTE 

MARCIO KIELLER CUT/PR 
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VALTON WITKOWSKI SINDIPETRO/PR 

WALMIR MERELLI SINDESC 

ROSIANE CUNHA LIBEL SINDISERVIDORES 

RAIMUNDO RIBEIRO SANTOS FILHO SINTRAPAV/PR 

FABIO DE SOUZA BADIM SINTRAPAV/PR 

CLAUDEMIR DOS SANTOS SINTRAPAV/PR 

APARECIDA M. MENEZES SINTRACOM 

JOAO PEDRO MENEZES SINTRACOM 

TATHYANA M. T. ROCHA SINTRACOM 

EPITACIO ANTONIO DOS SANTOS FETROPAR 

RICARDO RIBEIRO SINDIMOC 

DINO CESAR M. MATTOS SINDIMOC 

AFONSO MAZUR SINDIMOC 

ANDREA PLAZIDO SINDIMOC 

GUILHERME SISMUC 

DANIEL KELLER MIHELBACH CUT/PR 

ALESSANDRA C. OLIVEIRA SISMUC/CUT 

ADRIANA CLAUDIA KALCKMANN SISMUC 

 

Avaliação de desempenho: 

Foi um encontro representativo, com integrantes das mais diversas centrais sindicais e de 

categorias. Os sindicalistas elogiaram a iniciativa e muitos destacaram que era a primeira vez 

que vieram à Prefeitura participar de uma reunião. Foram apresentadas sugestões para 

aproximar mais os trabalhos da SMTE com os sindicatos através das divulgações das atividades 

nos jornais sindicais. 

 

 
 

 

Dificuldades: 
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Faltaram alguns sindicalistas devido à participação em outros eventos. 

 

6. Participação em atividades das centrais sindicais (e atividades patronais)  

Definição: 

Reunião com as Centrais Sindicais realizada no dia 17 de janeiro de 2013, como primeiro ato da 

Vice-Prefeita e Secretaria do Trabalho com o movimento sindical. Apresentaram-se o 

orçamento da secretaria, os compromissos de campanha e dialogou-se sobre as demandas das 

centrais sindicais. 

 

 
 

Envolvidos: 

Presença dos representantes das centrais sindicais: Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, 
CUT. 

 

Avaliação de desempenho: 

Boa avaliação desse primeiro contato com o movimento sindical, serviu para aproximar a 

Secretaria com os Sindicalistas e trocar as agendas de demandas e trabalhos entre as 

entidades. 

 

 



Prefeitura Municipal de Curitiba 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 

 

Rua da Glória, 362 – 6º andar 

CEP: 80.030-060  -  Centro Cívico 

 Curitiba – PR 

Fone. 41 3221-2900 

 

 

 

 

70 
 

7. Evento L’Oreal  

Definição: 

Instituto L’Oreal Professionnel em Curitiba é o primeiro fora do eixo Rio- São Paulo. São 500 m² 

de área, o maior até agora, com capacidade para atender até 400 alunos. A vice-prefeita e 

Secretária do Trabalho e Emprego Mirian Gonçalves participou da inauguração e abriu a 

possibilidade de parcerias para a promoção de cursos de capacitação, ações de 

responsabilidade social com a L´oreal.   

 

Envolvidos: 

L´Oreal, SMTE.  

Avaliação de desempenho: 

Ainda em formulação de parcerias.  

 

8. Conferência municipal da Educação  

Nos dias 21 e 22 de junho a SMTE participou da 3ª Conferência Municipal da Educação 
realizada no Colégio Estadual do Paraná.  

A SMTE foi responsável pela coordenação do Eixo 3: Educação, Trabalho e Desenvolvimento 
Sustentável, no Centro de Qualificação da SME. 

Esta é a primeira etapa, depois haverá a etapa estadual e em posteriormente a etapa nacional. 
Todas as propostas que obtiveram 30% dos votos dos participantes foram automaticamente 
enviadas para a Conferência Estadual, ficando para decisão na etapa municipal apenas as 
propostas contraditórias com outra, de outros grupos. 

A Conferência tinha como pano de fundo o financiamento público para educação de qualidade 
no Brasil. 

 

Envolvidos: 

Todos os setores da educação nas três esferas: municipal, estadual e federal - pública e 

privada, ensino fundamental, médio, superior, e profissionalizante.  

 

 

 


