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Gerente Programa Liceus de Ofícios: João Carlos Vilasboas 

Gerente de Convênios: Sandra Barbosa de Barbosa 

Gerente de Planejamento das Relações de Trabalho: 

Lucimeire Pereira da Silva 

Gerente de Qualificação: Myriam Cristiane Silva Catharino 

Assessor Técnico Administrativo: Jakson Luiz de Santa 

Assessor Técnico: Waldemar Simão Júnior 

Assessor de Qualificação: Fábio Pereira 
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Introdução 
Em 2015 a SMTE intensificou as ações voltadas à Agenda do Trabalho Decente, Qualificação, 

Emprego e Renda  

No tema qualificação destacamos a transferência do Programa Liceus de Ofícios, anteriormente 

administrado pela Fundação de Ação Social, e a busca de soluções para os problemas nesta fase 

de transição para a SMTE. A principal dificuldade encontrada durante o processo de transição 

dos Liceus deveu-se ao remanejamento dos servidores e a equalização da estrutura 

organizacional. Tivemos, ainda, a demora na repactuação dos cursos PRONATEC com o 

Ministério da Educação, que só aconteceram no segundo semestre de 2015.   

O convênio com o SENAI Gratuidade assinado entre a SMTE e o SENAI PR em dezembro de 2014 

foi responsável por 1.759 vagas, sem custos para a Prefeitura e para os alunos, ofertando 10 

cursos em 06 áreas de conhecimento.  

O processo de licitação dos cursos que não foram ofertados pelo Programa SENAI Gratuidade 

foi concluído com êxito, resultando em 16 cursos divididos em 7 áreas. O período de execução 

se estenderá até 2016 e tem o valor de R$ 1.431.169,60. 

Em relação ao tema Emprego e Renda potencializamos as ações do SINE Móvel e do Programa 

de Orientação Profissional, bem como priorizamos a qualificação dos atendentes do SINE sobre 

a necessidade de atendimento ao público em situação de vulnerabilidade e PCD.  O Programa 

de Orientação Profissional participou de 33 ações, principalmente nos Portais do Futuro, 

atendendo 1683 jovens. 

Trabalho de fundamental importância para a comunidade vem sendo desenvolvido em parceria 

com a SEDPcD, com agendas específicas e exclusivas para pessoas com deficiência, oficializamos 

a Câmara Técnica e a Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Sobre o tema Agenda do Trabalho Decente destacamos ações voltadas ao Migrante, com 

realização da Oficina Políticas Públicas de Acolhimento aos Migrantes e Refugiados. A oficina 

teve a participação de representação da ONU e de entidades locais, contou com a participação 

de cerca de 200 pessoas da comunidade. Ainda, a SMTE realizou palestras sobre o conceito de 

trabalho decente junto aos alunos do curso Especializado para Motofrete, alunos do cursos CRC 

nas regionais da prefeitura atingindo 1.417 servidoras/es.  Foram impressos e distribuídos 

materiais de combate ao trabalho infantil, esclarecimento sobre assédio moral e pertencimento 

racial. 

A SMTE levou adiante a proposta de regulamentação da política voltada às ações da economia 

popular e solidária, neste ano além das atividades organizativas desse grupo, também foi 

encaminhada à Câmara mensagem sobre projeto de lei que regulamenta essas ações, 

possibilitando melhores possibilidades de desempenho e comercialização. 

Enfim, a SMTE abraçou a proposta de realização da 2ª Conferência Municipal do Emprego e 

Relações de Trabalho, proporcionado condições para que este espaço tripartite fosse também 

um espaço de convergência das políticas públicas de qualificação profissional, diálogo social 

emprego e renda. 
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Servidores e servidoras da SMTE 
Recepção aos servidores/as dos Liceus de Ofícios 
Em janeiro de 2015 a SMTE recebeu da FAS – Fundação de Ação Social - o Programa Liceus de 

Ofícios com o compromisso de manter os 

cursos e associar ao programa de 

qualificação a possibilidade de ingresso no 

mercado de trabalho por meio do SINE, para 

isso realizou reuniões com os servidores e 

servidoras para acolhimento e novas 

orientações. 

Capacitação para atendentes 

do SINE 

Em 19 de junho a SMTE promoveu cursos de 

sensibilização dos atendentes do SINE para o 

atendimento de Pessoas em situação de 

vulnerabilidade.   

Atendentes dos nove postos do Sistema 

Nacional do Emprego (SINE) participaram de 

curso para o atendimento a pessoa em 

situação de vulnerabilidade social na 

intermediação de mão de obra e qualificação profissional. 

Promovido pela Secretaria do Trabalho e Emprego em parceria com a Fundação de Ação Social 

(FAS), o curso contou com palestras da servidora da FAS Luciane Savi que abordou a inserção 

precária ou não inserção no mercado formal de trabalho, bem como estratégias e alternativas 

diferenciadas que podem representar risco pessoal e social. 

Os 70 atendentes do SINE debateram direitos básicos dos cidadãos e a assistência social, como 

uma política pública implantada para prover proteção à vida, reduzir danos, acompanhar 

populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de 

vulnerabilidade. 

Público prioritário em situação 

de Vulnerabilidade Social 

Entende-se como vulnerabilidade social 

crianças e adolescentes com histórico de 

moradia e vivência na rua, exploração sexual, 
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trabalho infantil, atos infracionais, violência intrafamiliar (física, sexual, psicológica, moral e 

negligência), idosos em situação de abandono material e emocional, cidadãos ou grupos que se 

encontram em vulnerabilidade ou riscos, famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, Identidades estigmatizadas em termos 

étnicos, cultural e sexual, Pessoas com desvantagem social resultantes de deficiência, exclusão 

pela pobreza e, ou acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas. 

Capacitação Servidoras e Servidores SINE/SMTE 
 

 

Servidores e servidoras, integrantes da equipe de atendentes dos postos do SINE nas 

Ruas da Cidadania de Curitiba, participaram de encontro de capacitação, realizado no Centro de 

Capacitação da Secretaria Municipal de Educação. 

Durante a atividade, os cerca de 100 atendentes puderam se atualizar e trocar experiências 

sobre o sistema de intermediação de mão-de-obra e a emissão de carteira de trabalho, serviços 

estes, oferecidos pela Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego aos cidadãos curitibanos. 

Visita aos locais de trabalho 
 

As coordenadoras do programa liceus de Ofícios realizaram 

atividades de integração entre os atendentes do SINE e as equipes 

Liceus. 

A 

secretária 

e Vice-

prefeita 

Mirian 

Gonçalves 

esteve nos 

postos de 

atendimento ao público, para 

verificação das condições de trabalho. 



  

9 
 

CMERT- Conselho Municipal do 
Emprego e Relações de Trabalho 
Posse da direção do Conselho do Trabalho e Emprego 

Em 11 de fevereiro a nova diretoria do Conselho Municipal do Emprego e Relações do 

Trabalho (CMERT). Zildo Costa, 

representante da Federação do 

Comércio do Paraná (Fecomércio), e a 

vice, Ana Maria Remowicz de 

Oliveira, da Federação das 

Associações Comerciais e 

Empresariais do Estado do Paraná 

(FACIAP), presidiram o CMERT em 

2015, representando a bancada dos 

empregadores.  Os representantes da 

classe patronal assumiram em 

obediência à alternância prevista na 

legislação. Em 2014 a presidência e a vice do conselho eram ocupadas por representantes dos 

trabalhadores: Ildemar Gorges (Força Sindical) e o vice Thiago de Andrade Pinto (Central dos 

Trabalhadores do Brasil). 

O Conselho do Trabalho foi criado pela lei 

nº 8784 de 1995 e tem como função 

acompanhar a aplicação de recursos 

destinados à execução do sistema público 

de emprego, trabalho e renda, além de 

indicar áreas prioritárias para a alocação 

dos programas do município na área da 

qualificação profissional. Neste ano 

promoveu a Conferência Municipal do 

Trabalho, em parceria com a Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego.  

Reuniões Temáticas 

Durante as reuniões do CMERT são debatidos 

assuntos de relevância para o mundo do 

trabalho. No dia 10 de junho a representante do 

MEC, professora Célia Araújo do IFPR, expôs 

sobre o PRONATEC 2015. 
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O Plano de Trabalho do Convênio com o M T E foi apresentado pela diretoria do Departamento 

de Planejamento das Relações de Trabalho, sendo aprovado pelo CMERT. 

 
 
 

Observatório do Trabalho 
Estudos do Mercado de Trabalho 
O Observatório do Trabalho de Curitiba é uma parceria entre o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba (SMTE). O objetivo é estabelecer estudos do 

mercado de trabalho e divulgar no site da Prefeitura pelo método georreferenciado, no site 

www.curitiba.dieese.org.br.  

Oficina Economia Criativa  

Em 26 de fevereiro a SMTE e Agência Curitiba promoveram palestra para gestores 

municipais com foco no mercado de trabalho da Economia Criativa em Curitiba. No evento 

André Marega Pinhel, do Observatório do Trabalho, apresentou dados e informações 

atualizadas sobre o assunto, informando que o número de empreendimentos ligados ao 

conceito registrou crescimento de 6,8% ao ano entre 2008 e 2013. A palestra faz parte das ações 

do programa “Curitiba Criativa”, da Secretaria do Trabalho e Emprego e da Agência Curitiba, e 

tem por objetivo reposicionar Curitiba no patamar das principais cidades inovadoras 

aproveitando melhor os recursos e fomentando competências e o empreendedorismo local. 

Estudos da Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro (Firjan), no período compreendido 

entre os anos de 2008 e 2013, apontam que 

Curitiba saltou de 1.444 para 2.009 

estabelecimentos comerciais considerados da 

economia criativa, que se enquadram em uma 

das 42 atividades da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE).  

São atividades ligadas a economia criativa: a fabricação de instrumentos musicais; a edição de 

livros, jornais e revistas; a produção cinematográfica; as agências de publicidade; atividades 

fotográficas; o setor de inovação e tecnologia, entre outras.  

http://www.curitiba.dieese.org.br/
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Relatório Indicadores do Trabalho Decente 

O Relatório analítico dos indicadores do trabalho 

decente da região metropolitana de Curitiba do 

Observatório do Trabalho foi apresentado em 

Seminário realizado em abril, e teve como objetivo 

analisar a agenda do trabalho decente do município, 

assim como apresentar indicadores que subsidiam o 

debate em torno do tema. Para atender estes 

objetivos, o relatório tem início com uma reflexão a 

respeito do conceito de trabalho decente e sua importância para 

uma agenda de combate as condições de trabalho desiguais.  O 

resultado encontra-se divulgado no site da Prefeitura de Curitiba: 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/relatorios-observatorio-do-trabalho-2014-smte/1993 

Posteriormente os estudos foram publicados e serviram de subsídio para os debates da 2ª 

Conferência do Emprego e Relações de Trabalho. 

Seminário Panorama do Emprego em Curitiba  
Em 21 de outubro, foi 

realizado o 

Seminário 

"Panorama do 

Emprego em 

Curitiba", que 

reunião setores 

patronais e de 

trabalhadores, para divulgação do estudo setorial realizado pelo Observatório do Trabalho. 

O estudo “Análise sobre aspectos estruturais e especificidades econômicas do setor Industrial 

na Região Metropolitana de Curitiba” faz parte do plano de atividades do Observatório do 

Trabalho de Curitiba e teve como objetivo analisar a estrutura do mercado de trabalho industrial 

em Curitiba e região, bem como a participação do setor na economia local. 

Está dividido em três partes, que analisam aspectos diferentes do setor. Na primeira parte, o 

estudo enfoca a participação da Indústria no PIB, bem como o peso do setor na balança 

comercial, a fim de traçar elementos para a compreensão da importância da atividade para a 

geração de riqueza, sempre comparando o cenário local com as tendências regionais e 

nacionais. Na segunda seção, o estudo analisa, especificamente, o emprego formal na indústria 

de transformação, desenvolvendo indicadores para analisar a evolução do estoque de empregos 

do setor sob diversas variáveis, tais como perfil dos trabalhadores e a movimentação do 

emprego no setor segundo o perfil dos vínculos. Por fim, a terceira seção abrange uma análise 

sobre os reajustes associados à Indústria, bem como a cláusulas de destaque em acordos e 

convenções coletivas correlatas. O estudo completo encontra-se publicado no endereço: 

http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2015/00173086.pdf 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/relatorios-observatorio-do-trabalho-2014-smte/1993
http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2015/00173086.pdf
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SINE Sistema Nacional de Emprego 
Convênio Ministério do Trabalho e Emprego 

O convênio de gestão municipal do Sistema 

Nacional de Emprego com o Ministério do Trabalho 

e Emprego envolve os serviços de emissão de 

Carteira de Trabalho, Habilitação do Seguro 

Desemprego, Intermediação de mão de obra, 

Agendamento SD, Informações e encaminhamento 

para cursos PRONATEC.  A SMTE vem ampliando os 

serviços por meio de capacitação dos servidores 

atendentes e outras medidas de aprimoramento. 

Os números levantados mostram o intenso trabalho desenvolvido nos postos da SMTE junto às 

Administrações Regionais.  

Atendimentos nos Postos SMTE até 30 de novembro de 2015 

 

SERVIÇOS  TOTAL ANUAL  

EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO  50.173 

AGENDAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO  15.216 

NÚMERO DE ATENDIMENTO GERAL 369077 

 

Informações dos atendimentos realizados na IMO Intermediação de 
mão-de-obra 

Conteúdo: Qtd Atendimentos 

Posto Atendimento-SINE Municipal CURITIBA Total 

Pref Mun Curitiba/Fazendinha 0 

Pref Mun Curitiba/Pinheirinho 0 

Sine Municipal Curitiba Cic/Pr 326.770 

Sine Municipal Curitiba Bairro Novo/Pr 108.530 

Sine Municipal Curitiba Boa Vista/Pr 105.260 

Sine Municipal Curitiba Boqueirao/Pr 119.497 

Sine Municipal Curitiba Fazendinha/Pr 147.669 

Sine Municipal Curitiba Pinheirinho/Pr 186.729 

Sine Municipal Curitiba Sta Felicidade/Pr 106.458 

Total 1.100.913 

Consulta executada em 01-12-2015 às 12:00h 
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Mutirão de captação de vagas 
A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE) realizou Mutirão do Emprego para a captação de 

vagas que são anunciadas por meio do Sistema Nacional de Emprego SINE. O mutirão foi um esforço 

concentrado dos 10 postos do SINE administrados pelo Prefeitura de Curitiba, nas Ruas da Cidadania. 

O objetivo dessa força-tarefa é aumentar o número de vagas de emprego ofertadas à população de Curitiba. 

Na semana de 16 a 20 de novembro os supervisores do SINE nas Ruas da Cidadania visitaram empresas 

localizadas em suas respectivas regionais para apresentar o serviço, que é gratuito para empregadores e 

trabalhadores. 
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SINE MÓVEL 

Unidade Móvel dos Trabalhadores 
Com objetivo de aproximar a população dos serviços prestados pela Secretaria do Trabalho e 

Emprego foi estabelecido convênio com a SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego, com cessão de veículo adaptado para o atendimento ao público. Uma equipe é 

deslocada até a comunidade para o atendimento. O atendimento consiste em pesquisa de 

vagas, novos cadastros, encaminhamento de carteira de trabalho.  

Total de Atendimentos 7.091        

 

 

 

 

Total: 7.091 atendimentos até novembro de 2015 

2211

465

835

1053

176

INFORMAÇÕES:

EMISSAO DE CTPS:

ATENDIDOS NO SEMESTRE 4740

SINE MOVEL 

1º SEMESTRE ( 2015 )
PESQUISA DE VAGAS:

CADASTRO NOVO:

ENCAMINHAMENTO 

1028

220

364

561

178

INFORMAÇÕES:

EMISSAO DE CTPS:

ATENDIDOS NO SEMESTRE 2351

SINE MOVEL 

2º SEMESTRE ( 2015 )
PESQUISA DE VAGAS:

CADASTRO NOVO:

ENCAMINHAMENTO 
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Feiras e Mutirões 
Feira da Curitibana Trabalhadora  

A 3ª edição da Feira do Emprego e da Qualificação Profissional da 

Curitibana Trabalhadora, realizada pela Prefeitura de Curitiba na Praça 

Rui Barbosa no dia 07 de março atraiu milhares de candidatos às 3 mil 

vagas de emprego ofertadas na ocasião.  

A Feira faz parte do Plano Municipal de Políticas para Mulheres. 

Contabilizamos 5 mil atendimentos em 2015 e 2014, sendo que em 2014 

ofertamos 2 mil vagas de emprego e em 2015 foram 3 mil vagas abertas. 

Na feira, além do posto mantido pelo SINE, 22 empresas e 

agências de recrutamento montaram estandes de atendimento à disposição dos candidatos. 

Alguns deles, após preencher um cadastro e passar por uma entrevista conseguiam o 

encaminhamento para uma vaga. 

 

Semana do Emprego e Mutirão do Emprego no Pinheirinho 

O Mutirão do 

Emprego no 

Pinheirinho, 

realizado no dia 

09 de maio, fez 

870 

atendimentos, 60 

cadastros novos e 

293 

encaminhamentos.  Mais de 5 mil pessoas passaram pelo local 

durante o dia. O Mutirão contou com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, que teve várias 

atrações artísticas. 



  

16 
 

Inclusão da Pessoa com deficiência 
Intermediação de Mão de Obra para Pessoas com Deficiência 

A SMTE realiza a intermediação de mão de obra para pessoa com deficiência através do 

atendimento nos postos do SINE e na sede da Secretaria, e de parcerias pontuais com empresas 

e instituições. Em 2015 (até 24 de novembro), 99 pessoas com deficiência foram colocadas em 

uma vaga de emprego pelo SINE municipal. Em 2014 (janeiro a dezembro), haviam sido 88 

pessoas, configurando um acréscimo de 12,5% de um ano para outro. O bom desempenho da 

inserção de pessoas com deficiência deve-se a ações integradas entre SMTE e SeDPcD que 

envolveram a criação da Câmara de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, os mutirões de 

emprego específicos e ações do SINE Móvel, além da capacitação de servidores que prestam 

atendimento ao público. 

Gráfico: Inscritos, 

encaminhados e 

colocados no 

mercado de 

trabalho pelo 

SINE municipal 

Curitiba, 2013, 

2014 e 2015 

(janeiro a 24 de 

novembro) 

 

 

Gráfico: 

Colocados no 

mercado de 

trabalho pelo 

SINE municipal 

por tipo de 

deficiência 

Curitiba, 2014 e 

2015 (janeiro a 

24 de 

novembro) 
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Semana da Empregabilidade da pessoa com 

Deficiência 

A semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência ocorreu na 

semana de 20 a 24 de julho na Praça Rui Barbosa, em comemoração 

ao aniversário da Lei de Cotas (24 de julho).  O evento ofertou cerca 

de 597 novas vagas de trabalho destinadas exclusivamente para 

pessoas com deficiência, com salários que variavam de R$ 1 mil a R$ 

2,4 mil para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.  

 Ao longo da semana, foram realizados 738 atendimentos, dos quais 415 exclusivos do 

SINE e 223 atendimentos de doze empresas que estiveram presentes no local do evento. Ao 

todo, 32 trabalhadores foram colocados em uma vaga de emprego. 

         

 

 

 

Decreto institucionaliza a Câmara da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência 
Curitiba ganhou uma Câmara de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do 

Trabalho. O decreto que institui a câmara foi assinado dia 24 de julho pela prefeita em exercício 

e secretária municipal do Trabalho e Emprego, Mirian Gonçalves, e pela secretária dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, Mirella Prosdócimo, durante a abertura do 2.º Seminário de Novas 

Perspectivas de Inclusão no Mundo do Trabalho.  O seminário ocorreu durante todo dia no Salão 

de Atos do Parque Barigui. 

A Câmara de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho tem a finalidade de 

articular instituições 

governamentais e não-

governamentais, públicas ou 

privadas, para estimular os 

estudos, promover o debate e a 

mobilização para a inclusão de 

pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, bem como 

apoiar ações voltadas para a 

implementação e o 

aperfeiçoamento da legislação.  
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POP Programa de Orientação 
Profissional 
Orientação Profissional e Vocacional  

O programa de Orientação profissional e Vocacional fez 1.683 atendimentos em 2015. 

É coordenado por uma pedagoga e uma psicóloga, consistindo em uma palestra, com vídeo 

motivacional, orientação para entrevista, preenchimento de currículo, e orientação para teste 

vocacional cujo modelo encontra-se na página da SMTE no site da Prefeitura de Curitiba: 

http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2013/00138591.pdf 

 

 

 
 

Jovens orientados pelo programa 
 
O POP realizou 33 atividades em 2015, atingindo 1.683 atendimentos. 

 
PORTAL DO FUTURO Mês Atendimentos 

BAIRRO NOVO Abril 210 

CIC Abril 180 

Colégio Estadual Milton Carneiro Abril 85 

 
 

http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2013/00138591.pdf


  

19 
 

 
 

LICEUS/CREAS                     Mês Atendimentos 

Boa Vista Março 16 

Pinheirinho Março 8 

Liceu Tingui Boa Vista 15 de maio 16 

Liceu Casa Klemtz  18 de maio 18 

CRAS Alto Boqueirão 26 de maio 20 

CRAS Caximba  27 de maio 15 

Estagiários IMAP/ETD 19 de maio 162 

CRC Mês Atendimentos 

IMPD Batel  08/11 11 

Portal BAIRRO NOVO 10/08 52 

Portal CIC 13/08 60 

Portal CAJURU 21/08 30 

Liceu Matriz  27/08 22 

 

Outros Mês Atendimentos 

Estagiários IMAP (tarde) 25/08 35 

CREAS Cajuru 26/08 13 

CREAS Boqueirão 01/09 16 

CEEBJA Boqueirão  (manhã) 14/10                                           87 

SESI CIC – Vira Vida  (tarde) 14/10 11 

Portal BN CRC   (noite) 15/10 42 

Estagiários IMAP (manhã) 21/10 15 

Estagiários IMAP (tarde) 21/10 11 

CEEBJA Boqueirão  (tarde)                   22/10 54 

CEEBJA Boqueirão  (noite)                 23/10 42 

Col.Est Pilar Maturana (m) 27/10 210 

CRAS Bairro Novo (tarde) 17/11 15 

Col.Est. Pilar Maturana (n) 18/11 150 

CRAS Xapinhal (tarde) 23/11 20 

CREAS Boqueirão (tarde) 24/11 20 

Portal Tatuquara (noite) 25/11 45 

TOTAL ANUAL  1.683 
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Agenda do Trabalho Decente 
Adesão ao Comitê de Incentivo 

à formalidade 
 A vice-prefeita e secretária do 

Trabalho e Emprego, Mirian Gonçalves, 

assinou em 06 de abril, o protocolo de 

incentivo ao trabalho formal na construção 

civil, em evento realizado na FIEP. Além da 

Secretaria do Trabalho e Emprego (SMTE) 

firmaram o protocolo outras 16 entidades de 

trabalhadores e patronal, dentre elas, o SINDUSCON. Mirian destacou o programa da secretaria 

pelo trabalho decente, conforme os princípios da OIT (Organização Internacional do Trabalho). 

Palestras sobre Trabalho Decente 
Durante o curso Especializado para 

Motofretistas a equipe da SMTE fez 

10 palestras e apresentou vídeo 

sobre o conceito de Trabalho 

Decente preconizado pela OIT. 

Também foram realizadas 18 

palestras ao término dos cursos de 

qualificação do programa CRC. 

 Os assuntos: Programa Pro-

equidade de Gênero e Raça, 

Pertencimento Racial e Linguagem 

Afirmativa são tratados nas oficinas 

sobre o Trabalho Decente, para Motofretistas no Instituto São Cristóvão.  

Dia em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho 
 No dia 28 de abril a SMTE instalou tendas e distribuiu material “Guia de Saúde do trabalhador” 

na Boca Maldita, das 9 às 17 horas, com entidades de classe, e participação dos serviços do SINE 

Móvel.  
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Seminário indicadores do Trabalho Decente em Curitiba 
 Em 28 de abril a SMTE, em parceria com o 

Conselho Municipal do Trabalho, realizou o Seminário 

“Indicadores da Agenda Curitiba de Trabalho Decente”, 

no Salão Nobre da Prefeitura, contando com cerca de 

200 participantes. O seminário teve a apresentação dos 

dados e estudos elaborados pelo Observatório do 

Trabalho.  

Campanha Erradicação do Trabalho Infantil 
A SMTE desenvolveu várias campanhas pela erradicação do trabalho 

infantil, inclusive com distribuição de materiais nos postos das Ruas da Cidadania 

e veiculação da cartaz no transporte coletivo. Ainda, participa mensalmente de 

reunião patrocinada pelo MPT, com conteúdo voltado à erradicação do trabalho 

infantil.  

SINASE 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das 

medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratique ato infracional. O Sistema foi 

instituído pela presidência da República em janeiro de 2012, e cada município deve apresentar 

um plano intersetorial de atendimento. A SMTE tem participação no Programa SINASE, que faz 

parte do Programa Curitiba Mais Humana, ofertanto vagas no Liceus de Ofícios para prestação 

de medidas sócio educativas, bem como trabalho no Postos SINEs.  

Oficina Políticas Públicas de Acolhimento aos Imigrantes e 

Refugiados  

Em 21 de maio a SMTE realizou 

Oficina “Políticas Públicas de Acolhimento a 

Imigrantes e Refugiados”, no salão nobre da 

Prefeitura.  A oficina contou com a 

participação de servidores municipais, 

gestores da região metropolitana e a 

comunidade. 

A programação teve palestra com o 

representante do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Assuntos de Refugiados (ACNUR) 

Gabriel Gualano de Godoy. Como debatedores, 

as representantes da Coordenadoria de 

Políticas Públicas para Jovens e Adultos da 

Secretaria Municipal de Educação, Ciomara 

Amorelli Viriato da Silva; a presidente da Casa 

Latino Americana (Casla), Gladys Renée de 
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Souza Sanchez; o assessor de Direitos Humanos da Prefeitura de Curitiba, Igo Martini; e o 

representante da Pastoral do Migrante do Paraná, Egler Chiezler. Além da importante 

participação da Procuradora do MPT Dra. Cristiane Sbalqueiro.  

Participação na Oficina sobre Protocolos de Atendimento aos 

Imigrantes para Inserção no Mercado de Trabalho 
A SMTE esteve representada durante Oficina sobre Protocolos de Atendimento aos 

Imigrantes para Inserção no Mercado de Trabalho, em Foz do Iguaçu, 14 e 15 de junho de 2015. 

Assuntos: 

-Validação dos diplomas pelas universidades públicas (federais, municipais ou estaduais), 

Certificação de diplomas de ofício pelo MTE, reconhecimento do ensino médio e fundamental, 

Incluir no plano estadual e municipal de educação. PRONATEC, Parcerias com universidades e 

IFs para qualificação dos agentes públicos e imigrantes, Qualificação dos funcionários das 

empresas por meio de parcerias. Qualificação para o setor hotelaria, cursos técnicos e Institutos 

Federais, Experiências de universidades federais, Amapá e Paraná e UNILA, inserção de vagas 

em vestibular, imigrantes como tutores na língua recebendo auxílio pela atividade, Sensibilizar 

a sociedade brasileira para a diversidade cultural, Inclusão da mulher migrante, respeitando a 

diversidade cultural e suas habilidades, usando a economia solidária como método, pensar 

método de alfabetização, Brasil Alfabetizado, jovens e adultos, envolvendo as secretarias 

municipais e estaduais. Disseminar informações em embaixadas e consulados sobre leis 

trabalhistas no Brasil, bem como as questões salariais e equivalência cambial. Formação de 

redes de conselhos municipais e estaduais, aprimorar a comunicação entre os atores. 

Atendimento a migrantes e refugiados 
A SMTE organizou atendimento especializado para busca de vaga de emprego para 

migrantes e refugiados. Em reunião realizada no dia 11 de novembro com comissão de 

refugiados sírios e secretarias e órgãos que possuem trabalho voltado a esse atendimento, a 

vice-prefeita e secretária municipal do Trabalho e Emprego, Mirian Gonçalves reafirmou o 

compromisso de atendimento a esse público.  

Esse é mais um 

movimento da Prefeitura 

de Curitiba, através da 

Secretaria do Trabalho e 

Emprego, para dar acesso 

a imigrantes aos serviços 

da administração pública. 

Da mesma forma, a 

Secretaria organizou 

atendimento 

especialmente para 

haitianos, nos últimos 

anos. 
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Programa Intersetorial Pró-Equidade de Gênero e Raça na 

Prefeitura de Curitiba 

A Prefeitura de 

Curitiba conquistou o 

selo da 5ª edição do 

programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça. Em 

cerimônia realizada em 

Brasília a Vice-prefeita 

Mirian Gonçalves 

recebeu o prêmio em 

nome da Prefeitura. O 

programa Pró-Equidade 

foi criado em 2006 e 

está vinculado ao Ministério da Igualdade Racial, da Mulher e dos Direitos Humanos. No âmbito 

da Prefeitura de Curitiba o programa é coordenado pela 

SMTE. A prefeitura aderiu ao programa na quarta edição com 

doze secretarias e nesta quinta edição conta com a 

participação de todas as secretarias e órgãos da PMC e dois 

sindicatos de classe de servidores públicos municipais.   

Em parceria com SME, foram realizadas palestras nas 

Administrações Regionais, atingindo 1.417 servidoras e 

servidores.  Em março o Comitê reuniu-se com servidores e 

servidoras da SEPcD para capacitação sobre linguagem 

inclusiva e comportamento atitudinal. O Comitê Pró-Equidade 

realizou 10 palestras sobre Linguagem Afirmativa para todas 

as secretarias, nas regionais. Foram feitas 7 apresentações do 

Programa no “Só para Mulheres” do RHSO com o público alvo 

da SME, e 9 no Programa “Só para Homens” do RHSO com o 

público alvo da SMDS Guarda Municipal.  
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4º Seminário Pró 

Equidade de Gênero e 

Raça na PMC 

O 4º Seminário Pró-Equidade de 

Gênero e Raça na Prefeitura de 

Curitiba, contou com a presença 

de 125 servidores e servidoras, no 

dia 24 de junho no Salão de Atos 

do Parque Barigui. Participaram 

da mesa de debates a 

Coordenadora do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça da Secretaria Políticas para 

Mulheres da Presidência da República, Sra. Simone Schäffer, a representante da CNTE 

professora da Rede Estadual, Sra. Lirani Franco, a assessora da Vice-prefeita, Sra. Luciana Worms 

e o representante do SISMUC, Sr. Giuliano Marcelo Gomes. 

Materiais publicados pelo Comitê Pró Equidade 

Folder Pertencimento Racial 

O Comitê Intersetorial do Programa de Pró-Equidade de Gênero e 

Raça lançou um folheto sobre preconceito racial no ambiente de 

trabalho. O objetivo é informar sobre as características étnico-

raciais que definem a população brasileira e como agir em caso de 

racismo institucional. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), as características étnico-raciais que definem a população 

brasileira são a branca, preta, amarela, parda ou indígena. “A raça 

é um conceito construído ao longo da história e não está ligado a 

um fundamento biológico, mas a uma representação simbólica, 

onde um grupo social é reconhecido por marcas inscritas no corpo dos indivíduos, como a cor 

da pele, tipo de cabelo e estatura, entre outras.” O material foi publicado na página da Prefeitura 

no Facebook, atingindo 9.400 acessos em um mês. Atitudes de preconceito e discriminação são 

crimes previstos na legislação brasileira: crime de injúria racial (art.140, parágrafo 3º do Código 

Penal) ou racismo (artigos 3º a 20º da Lei 7716/89). 

Cartilha sobre assédio moral 
Junto ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da 

Prefeitura de Curitiba a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 

lançou folder sobre como identificar o assédio moral no ambiente de 

trabalho. O assédio moral é todo tipo de ação, gesto ou palavra que 

atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de um indivíduo, 

http://www.curitiba.pr.gov.br/fotos/album-prefeitura-apresenta-cartilha-sobre-assedio-moral/23136
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fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando dano ao ambiente de trabalho, na 

evolução da carreira profissional ou na estabilidade emocional e física do assediado. O assédio 

é expresso por meio de atos negativos que podem ser desde atos a ataques verbais ou físicos, 

ou mais sutis, dissimulados e não declarados abertamente, mas capazes de causar sérios danos 

psicológicos à pessoa assediada. 

A prevenção ao assédio moral é feita através da divulgação de informações sobre o assunto, 

ressaltando os valores éticos e sociais que devem ser adotados no ambiente de trabalho, os 

direitos e deveres de gestores e trabalhadores. 

Seminário Mês da Consciência Negra 

O Comitê Intersetorial Pró Equidade da Prefeitura de Curitiba realizou Seminário Mês 

da Consciência Negra, com palestra do professor de Filosofia da UNB, Wanderson Flor do 

Nascimento no dia 12 de novembro. O Professor abordou a temática de UBUNTU e Relações do 

Trabalho. O evento ocorreu na Capela Santa Maria e contou com a organização da SMTE, SME, 

Assessoria Especial dos Direitos 

Humanos e Igualdade Racial, 

IMAP e FCC. 

A palestra abordou 

temas como democracia, 

cultura, a origem africana do 

termo Ubuntu, as relações de 

trabalho no Brasil e a influência 

africana não apenas nos hábitos 

alimentares mas também no 

jeito de ser do povo brasileiro. A 

palestra foi seguida de debate, 

com questionamentos sobre a terminologia “negro/pardo/preto”, intolerância, racismo, 

radicalidade, discriminação, crime racial. 
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Qualificação Profissional 
Curso Especializado para Motofretistas formou 653 profissionais 
 A SMTE aproveitou a blitz educativa realizada pela SETRAN em 03 de março para divulgação do 

Curso Especializado para Motofretistas. O curso contém noções sobre 

legislação e gestão de risco sobre duas rodas, conceitos de trabalho 

decente conforme princípios da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), em especial no que se refere à igualdade de oportunidades e de 

tratamento, e ainda sobre normas técnicas de saúde e segurança. 

Também inclui aulas práticas de pilotagem e transporte de cargas. A 

iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do vereador 

Cacá Pereira e pelo Fundo Municipal do Trabalho e já contemplou 730 

educandos. O curso é executado pelo Instituto São Cristóvão e foi 

contratado em processo de licitação. 

Programa Liceus de Ofícios 
O programa Liceus de Ofícios foi transferido da FAS para a SMTE no 

início de 2015.  O compromisso da SMTE é manter os cursos ofertados 

anteriormente no programa, ampliando o número de horas/aula, o que 

confere mais condições de empregabilidade.  

Neste ano foram ofertados 16 cursos divididos em 7 áreas (Beleza, 

Informática, Costura, Serviços, Turismo e Hotelaria, Industrial e Desenvolvimento Profissional e 

Empregabilidade). Segue abaixo relação de cursos disponibilizados: 

 Cabeleireiro Básico 

 Chaveiro 

 Corte de Cabelo 

 Costura Industrial 

 Costura Industrial – Especializações 

 Depilação, Maquilagem e Sobrancelhas 

 Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade 

 Espanhol Instrumental para Hotelaria 

 Estofador 

 Inglês Instrumental para Hotelaria 

 Manicure, Pedicuro e Unhas Decoradas 

 Manutenção de Microcomputadores 

 Operador de Computador 

 Operador de Processos de Produção 

 Química para Cabelos 

 Reparador de Eletrodoméstico – Linha 

Branca 
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Temos previsão orçamentária estabelecida em 

Licitação, para o período de execução de 1(um) 

ano, no valor de R$ 1.431.169,60 (Um Milhão, 

Quatrocentos e Trinta e Um Mil, Cento e 

Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).O 

Contrato com as empresas terceirizadas (via 

Licitação) tem a vigência de 1(um) ano, desta 

forma a vigência destes termina em 

Maio/2016.  

 

Desempenho geral dos Cursos Liceus de Ofícios entre junho e 17 de novembro 

de 2015 
     

 Cursos PREVISTO INSCRITOS INICIANTES CONCLUINTES  APROVADOS   

DEPILACAO - MAQUIAGEM E 
SOBRANCELHA 200 

232 182 114 85 
  

CABELEIREIRO BASICO 180 268 247 188 162   

CHAVEIRO 40 45 37 28 28   

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
EMPREGABILIDADE 2120 

1752 1376 1274 1152 

CORTE DE CABELO 150 193 188 154 131   

QUÍMICA PARA CABELOS 150 33 33 28 25   

REPARADOR DE ELETRODOMÉSTICOS 60 22 17 15 12   

OPERADOR DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO 420 432 367 241 218   

OPERADOR DE COMPUTADOR 420 447 404 283 229   

MANICURE E PEDICURE 180 181 155 119 93   

INGLÊS PARA HOTELARIA 80 27 27 12 10   

ESPANHOL PARA HOTELARIA 20 24 11 6 4   

COSTURA INSDUSTRIAL 225 214 191 147 131   

COSTURA INSDUSTRIAL - MALHAS DE 
VERÃO 30 

18 17 10 5 
  

COSTURA INDUSTRIAL - JEANS 15       Execução    

COSTURA INDUSTRIAL - SOCIAL 15       Execução    

COSTURA INSDUSTRIAL - AGASALHO 105 70 67 55 47   

TOTAL LICEUS 4410 3958 3319 2674 2332   

 

50 cursos em execução sem lançamento na tabela acima 

13 iniciando em dezembro 
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Atualização dos laboratórios de informática dos Liceus de Ofícios 
Emenda Coletiva  (Cacá Pereira: R$ 25.000,00, Helio Wirbiski: R$ 29.000,00, Paulo 

Salamuni: R$ 20.000,00, Pier Petruzziello: R$ 10.000,00, Professora Josete: R$ 120.000,00, 

Toninho da Farmácia: R$ 25.000,00 - Valor total R$ R$ 

229.000,00). Esta emenda foi solicitada pela SMTE junto à 

todas as bancadas com objetivo de atualizar os laboratórios 

de informática dos Liceus de Ofícios que se encontram 

obsoletos. Foram emitidos 2 (dois) empenhos relativos a 40 

computadores no valor de R$ 99.000,00 cada empenho, o nº 

6238, (atendido parcialmente) - e o nº 14026. O fornecedor 

Ilha Service entregou o primeiro lote de 30 computadores no 

valor de R$ 74.700,00 e por conta de atraso no recebimento, os 10 computadores do primeiro 

lote e os outros 40 não foram entregues. O fornecedor alegou que houve aumento nos preços 

devido à alta do dólar pedindo reequilíbrio. Os computadores foram instalados nos Liceus de 

Ofícios: Santa Felicidade, Rua da Cidadania do Carmo e Pinheirinho. 

Resumo do processo de transição dos Liceus de Ofícios para a SMTE 
Em junho de 2014, iniciou-se a transição do Programa Liceus de Ofícios para a Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego, através de Plano de Trabalho firmado entre a FAS e SMTE, no 

qual se buscou a integração técnico-gerencial e estrutural, obedecendo aos princípios de ação 

intersetorial. Durante o processo de transição, o Liceu Pilarzinho por determinação da F A S, 

encerrou atividades como centro de qualificação e foi transformado em Unidade de Abrigo 

Institucional (UAI) para atender demanda nesse perfil de serviço.  

Atendendo também as demandas da comunidade por serviços da Assistência Social, os Liceus 

de Ofícios Boqueirão e Nossa Senhora da Luz deixaram de ofertar cursos de qualificação 

profissional para ampliar o espaço de atendimento dos CRAS, porém em acordo entre FAS e 

SMTE, em ambos os equipamentos poderão ser ofertados cursos de qualificação na condição de 

Unidade Remota. 

Em Abril de 2015 foi sancionada a Lei nº 14.629, que estabelece a competência da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego, de “gerir as ações de capacitação profissional e geração de 

trabalho e renda, que promovam oportunidades para o trabalho e melhoria da renda familiar”. 

Com isto, a SMTE passou a gerir as ações de Qualificação Profissional, pautada na otimização do 

uso de espaços públicos. O diferencial do Programa na SMTE é que os cursos estão pautados nas 

orientações técnicas do Plano Nacional de Qualificação - PNQ (Cursos de no mínimo 160 horas) 

e encaminhamento do aluno para inserção no mercado de trabalho. 

O Programa pretende adequar oferta de cursos através de apontamentos feito pelo 

Observatório do Trabalho, para focar a formação em áreas que tendencialmente ampliam as 

oportunidades de contratação pelo mercado de trabalho. Na SMTE o Programa teve avanços, 

como a parceria com o Senai/PR e o Instituto Zonta, ambos ofertando cursos gratuitos para a 

comunidade e sem a utilização de recursos financeiros da Prefeitura, utilizando os espaços dos 

Liceus de Ofícios. Além da participação ativa do SINE Móvel nos cursos em conclusão, para 

realizar o cadastro e encaminhamento ao mercado de trabalho dos alunos que estão em 

formação.   
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Programa SENAI Gratuidade 

O programa SENAI Gratuidade foi instituído por meio de 

Convênio com o SENAI PR e foi responsável pela oferta de 10 

cursos, em 06 áreas de conhecimento, com 99 turmas em 

execução nos Liceus de Ofícios, tendo qualificados 1.759 alunos. 

A parceria permitiu economia na ordem de R$ 2 milhões aos 

cofres da Prefeitura de Curitiba. 

Abaixo lista de cursos disponíveis nos Liceus em parceria com o 

SENAI.  

 Assistente de Planejamento de Controle de Produção 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar de Eletricidade Predial 

 Auxiliar de Serviços de Panificação 

 Confeiteiro 

 Costureiro Sob Medida 

 Operador de Computador  

 Operador de Processos de Produção 

Parceria com Instituto Zonta  

Curso Gratuito de Panificação e Confeitaria 
O Programa Liceus de Ofícios certificou alunos dos cursos de gastronomia e panificação do 

Instituto Zonta no primeiro semestre e assinou parceria para qualificação de 8 turmas de 20 

alunos, para cursos de cozinheiro e confeiteiro, a partir 

de 3 de agosto de 2015.  

Os cursos são ministrados nos Liceus de Ofícios e 

totalmente gratuitos para o público, sem custos 

adicionais para a Prefeitura de Curitiba. 
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CRC Programa Centros de Recondicionamento de Computadores 

A SMTE tem o compromisso de efetivar programas voltados para a juventude, 

preparando esta parcela da população para o mundo do trabalho, com 

orientação vocacional e cursos de qualificação profissional. O Programa 

Centro de Recondicionamento de Computadores da Prefeitura de Curitiba 

(CRC-Curitiba) é fruto do Convênio nº 794999/2013 firmado entre o 

Município e o Ministério das Comunicações com objeto de formação de 

jovens de baixa renda e demais públicos das políticas sociais do Governo 

Federal por meio da oferta de oficinas, cursos, treinamentos e outras ações formativas com foco 

no recondicionamento e manutenção de informática e na conscientização ambiental sobre os 

resíduos eletroeletrônicos. 

Assim, o Programa de Centros de 

Recondicionamento de Computadores tem 

fundamental relevância para o 

desenvolvimento de aptidões e conquista de 

uma profissão.  

Na primeira etapa do projeto foram 

estabelecidas parcerias o programa Liceus de 

Ofícios da SMTE e com a SMELJ, com 

adequação de espaços nos Portais do Futuro, transformando em salas de aulas para cursos de 

recondicionamento de computadores. Os recursos para estas adaptações e contratação dos 

cursos foram captados junto ao Ministério das Comunicações, em Convênio Federal. Foram 

feitas benfeitorias no Portal do Futuro Cajuru, Portal do Futuro Bairro Novo, Portal do Futuro 

CIC e Portal do Futuro Tatuquara. O Programa recebeu computadores em doação do Tribunal 

Regional Eleitoral, Ministério do Trabalho e Emprego e Prefeitura de Curitiba, que serão usados 

pelos alunos durante as aulas práticas. 
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Com 160 horas/aula, o curso é parte do projeto “Computadores para Inclusão”, que promove a 

formação de jovens de baixa renda. A capacitação é feita por meio de oficinas, cursos e outras 

atividades oferecidas pelos CRCs. Os computadores recuperados são doados para laboratórios 

de escolas, bibliotecas, telecentros e outros programas de inclusão digital.  

O programa também promove a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos 

eletroeletrônicos. Até setembro foram executadas 03 turmas do Liceu Curitiba e 06 turmas nos 

Portais do Futuro, com 162 alunos matriculados. Em outubro iniciaram-se mais 09 turmas com 

160 alunos. As aulas são ministradas no período da tarde (13h30 às 17h30) e noite (18h às 

21h30. 

Conclusão do Curso   e doação de 

computadores  

Juntamente com a entrega dos certificados 

são ministradas palestras do Programa de 

Orientação Profissional e Trabalho Decente 

com orientações de encaminhamentos ao 

mercado de trabalho.  

Aproximadamente 200 máquinas foram 

recuperadas durante os três meses do 

curso de Recondicionamento de 

Computadores, oferecido pela Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego, em 

parceria com o Ministério das 

Comunicações. No Portal do Futuro da CIC, 

foram recuperadas 70 aparelhos.  

Laboratórios CRC Curitiba 
Durante o processo de implantação do CRC o projeto original, onde estava previsto 

apenas um laboratório para qualificação e formação do público alvo do Convênio, deu lugar a 

uma estrutura descentralizada e mais adequada à grande demanda por qualificação e inclusão 

digital espalhada por todo o Município de Curitiba. A configuração atual para treinamentos e 

cursos, bem como o Recondicionamento de Maquinas recebidas, apresenta cinco (05) 

laboratórios estruturados para os cursos de manutenção e recondicionamento de 

computadores: Liceu Curitiba, Portal do Futuro CIC, Portal do Futuro Bairro Novo, Portal do 

Futuro Cajuru e Portal do Futuro Tatuquara. 

 Para cada laboratório foram adquiridos mesas, cadeiras, prateleiras e ferramentas. 

Levantamento pela Secretaria Municipal de Obras Públicas para reforma do Liceu Vila 

Tecnológica, futura sede física do Programa CRC-Curitiba. 
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Foram recebidas as seguintes doações de 

equipamentos para serem recondicionados: 

- Secretaria Municipal da Educação - 50 CPUs e 15 

monitores e acessórios, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração - 6 CPUs e 30 

monitores e acessórios, TRE/PR - 182 CPUs e 58 

monitores e acessórios. 

O curso em si já provou que é viável e fundamental. 

O Programa deve ser incorporado ao Programa 

Liceus de Ofícios, pelos aspectos ambientais e 

inclusivos. 

 

Intersetorialidade e Ações na Comunidade 
 

A gestão da SMTE tem se pautado pelo envolvimento e participação dos segmentos que 

compõem o mundo do trabalho e neste ano de 2015, especialmente, preparou uma série de 

reuniões com entidades classistas com 

vistas à sensibilização para participação da 

sociedade organizada nos eventos da 

Secretaria.  

Seminário Internacional da organização 

Sindical dos Metalúrgicos em 12 de março. 

 

 

 

Em 13 de março a Secretária Mirian 

Gonçalves participou de Seminário sobre O 

Dia Internacional da Mulher, promovido 

pela CUT PR no Sindicato dos Trabalhadores 

da Construção Civil de Curitiba. 

Figura 1Seminário Internacional de Organização Sindical 

Figura 2 Dia Internacional da Mulher 
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Reunião com a diretoria do Sindicato dos 

Bancários de Curitiba em 27 de março. 

 

 

 

 

 

 

Em 30 de março reunião com 

SINPROSPETRO, Sindicato dos Profissionais 

em Atendimento Postos de Combustíveis de 

Petróleo.  

 

 

 

Reunião com Sindicato dos Trabalhadores 

na Construção Civil de Curitiba em 31 de 

março. 

 

 

 

 

Em 02 de abril a SMTE visitou o Sindicato da 

Construção Pesada SINTRAPAV, em uma 

série de reuniões previstas para divulgação 

da programação de eventos da Secretaria. 

 

 

 

Figura 3 Reunião Sindicato dos Bancários 

Figura 4 Reunião com SINPROSPETRO 

Figura 5 Reunião com SINTRACON 

Figura 6 Reunião com SINTRAPAV 
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Reunião com diretoria do 

SINDIPETRO PR SC em 02 de abril, o 

principal assunto foi saúde do trabalhador e 

a realização da conferência. 

 

 

 

 

 

Participação na Comissão Eleitoral de 

Reorganização do Sindicato dos 

Empregadas Domésticas junto com O 

MPT e a SETS, em 27 de abril na Rua 

Cidadania Matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

1º de Maio Força Sindical em 

Araucária PR.  

 

 

 

 

Audiência pública em Defesa da Caixa 

em 22 de maio na ALEP. Presença de 

lideranças bancárias e autoridades de 

todo o Paraná. 

Figura 7 Reunião com SINDIPETRO PR/SC 

Figura 8 Comissão eleitoral 
Reorganização do SINDIDOM 

Figura 11 Comemoração do Dia do Trabalhador 

Figura 10 Audiência pública ALEP 

Figura 9 Cartaz veiculado no 
transporte coletivo 
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Audiência Pública ALEP, sobre o PL 4330, 

organizada pelo Senador Paulo Paim –PT 

RS, no dia 20 de junho. 

 

 

 

 

Em 06 de julho na Conferência Estadual 

do Ramo Financeiro, Hotel Bourbon. 

 

 

 

 

Audiência Pública na Câmara Municipal 

de Curitiba debateu assuntos 

relacionados à equidade de gênero. 

SALÁRIO IGUAL PARA TRABALHO IGUAL 

02/06/2015 

 

 

 

 

 

Participação na Pré 

conferência e na 4ª 

Conferência Municipal de 

Políticas para Mulheres, em 

12 de setembro, no Centro 

de formação Continuada da 

Educação. 

 

Figura 12Audiência Pública sobre Terceirização 

Figura 13Conferência Estadual do Ramo Financeiro 

Figura 14Audiência Pública Câmara Municipal 

Figura 15 Participação em Audiência Pública sobre salários das 
mulheres no mercado de trabalho 

Figura 17 Pré Conferência Regional Matriz, Boa 
Vista, Portão e Santa Felicidade 

Figura 16Delegadas da 
SMTE na 4ª 
Conferência 
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A SMTE tem atuação no Conselho da 

Cidade de Curitiba, e participou 

ativamente da elaboração da proposta 

de Lei do Plano Diretor da cidade e da 

conferencia ocorrida em 06 e 07 de 

fevereiro de 2015. 

 

 

 

Atuação no Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas da Cidade de 

Curitiba e na Câmara Técnica de 

Reinserção.  

 

 

 

Participação em todas as etapas da 

Conferência da juventude. 

 

 

 

 

 

 

  
O GRAF é composto por um 

representante de cada secretaria 

municipal e por integrantes de órgãos 

estaduais e federais. As reuniões são 

trimestrais e têm objetivos definidos. 

Entre eles, a elaboração do Plano Diretor 

de Proteção e Defesa Civil, planejamento 

técnico e operacional, plano de 

contingência local e definição de ações 

preventivas, entre outros. 

Figura 18 Conferência Plano Diretor 

Figura 19Conselho Municipal de Políticas Anti Drogas 

Figura 20Participação ativa durante a Conferência da Juventude 

Figura 21Grupo de Atividades Fundamentais 
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FigFigura 24Carteira de Trabalho em ação do SINE Móvel 

 
Palestra sobre Desafios da Profissão e as 
Mídias Sociais, destinada à formação de 
estagiários do IMAP/ETD do Ensino Médio, 
Pedagogia e estudantes de inclusão da EJA.  
 
 
 
 
 
 
Participação no Seminário políticas 
Municipais de Geração de Emprego e 
Renda. 
 

 

 

 
 

 

 

Reunião com COHAB sobre programas sociais da prefeitura previstos no programa 

Minha Casa minha Vida, 13 de abril. 

Nos empreendimentos Habitacionais da Cohab-CT, dos Programas Minha Casa, Minha 

Vida e PAC a SMTE atua nas ações de cunho social obrigatórias, levando seus serviços de SINE 

MÓVEL, Programa de Orientação Profissional, Palestras, Cursos de Qualificação, etc., aos 

moradores dos complexos habitacionais: 

AROEIRA I, II, III E IV, NOVO BAIRRO I, II, III E IV, PARQUE IGUAÇU I, II E III, BURITI, THEO ATERINO, 

IMBUIA I, II, III E IV, ESPERANÇA, I, II E III, PINHEIROS. 

 

 

 

Figura 22 Palestra atividade do IMAP 

Figura 23 VI Encontro Ciclo Políticas Municipais de Emprego 
e Renda 

Figura 25 reunião intersetorial sobre atendimento nos 
programas sociais da COHAB 
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Liceus de Ofícios e Ações na Comunidade 
Atendimento a Grupo de Idosos acompanhados pelo CRAS Santa Rita 

  Em evento realizado no 

mês de Outubro/2015 

comemorando o Dia do Idoso, a 

alunas do curso de Cabeleireiro do 

Liceu de Ofícios Santa Rita, 

supervisionadas pela instrutora 

Ivanise da Rosa, realizaram 

voluntariamente corte de cabelo 

para um grupo de idosos que 

participam de atividades ofertadas 

pelo Cras Santa Rita.  

 As ações de corte de cabelo em 

que as alunas participam, reforçam 

o aprendizado prático dos 

conteúdos aplicados no curso, vivenciando a prática da profissão em que estão se capacitando. 

Contribui também com a comunidade e promove o protagonismo das alunas.    

Atendimento em comemoração ao Dia da Família na CIC 

Em evento alusivo ao Dia da Família, as alunas dos Cursos de 

Cabeleireiro e de Manicure e Pedicuro, Unhas Decoradas, realizaram 

atendimento a alunos da UEI CISAR e familiares, sempre acompanhadas e 

orientadas pelas instrutoras que ministram os cursos e pela equipe do Liceu.  

 As ações de corte de cabelo e esmaltação de unhas em que as alunas 

participam reforçam o aprendizado prático dos conteúdos aplicados no curso, 

vivenciando a prática da profissão em que estão se capacitando. Contribui 

também com a comunidade e promove o protagonismo das alunas e ajuda a 

resgatar a autoestima do público atendido. 

Ação Intersetorial SMTE-Depen/CRAF 

Nos meses de Setembro e Outubro, foi ofertado em 

parceria com o DEPEN-PR no Centro de Regime Semiaberto 

Feminino de Curitiba – CRAF – 3 cursos de Desenvolvimento 

Profissional e Empregabilidade para 60 mulheres em regime de 

semiliberdade. 

Os cursos foram ministrados nas dependências do CRAF, após 

articulação entre a Coordenação de Qualificação e a Direção do 

CRAF. 
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Ação Inter setorial SMTE-Cohab-FAS 
 A Coordenação de Qualificação 

Profissional atuou ativamente junto com a 

Companhia de Habitação de Curitiba e a FAS 

para viabilizar a execução de cursos de 

capacitação profissional para as famílias que 

foram realocadas nos Condomínios Parque 

Iguaçu I, II, III e Buriti.  

Com suporte pedagógico e logístico, a SMTE 

realiza acompanhamento e supervisão in loco dos cursos Maquiagem, Depilação, Unhas 

Decoradas, Manicuro e Pedicuro, Customização e Reforma de Roupas e Pintura e Texturização 

de Paredes.  

Ação Intersetorial com o Portal do 

Futuro e Estação Juventude 
Em parceria com os Programas Portal do 

Futuro e Estação Juventude foram ofertados 7 

turmas do Curso Desenvolvimento Profissional 

e Empregabilidade e 1 turma de Operador de 

Computador no Portal do Futuro do 

Boqueirão.  

 Estas ações são importantes para 

aproximar o público atendido pela SMTE, e 

levar os serviços ofertados à espaços 

acessíveis à comunidade, além de fortalecer as 

ações intersetoriais desenvolvidas entre as 

Secretarias.      

 

 

Rua da Cidadania Tatuquara 
Alunas e professoras durante Inauguração da Rua da Cidadania Tatuquara, 177 atendimentos, 

corte de cabelo e esmaltação. 
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Marco Legal  
Economia Popular e Solidária  
Comissão Provisória da Economia Solidária 
Comissão provisória que acompanha a tramitação da proposta de Projeto de Lei da Economia 

Solidária, eleita na 1ª Conferência Municipal de 

Economia Popular e Solidária, se reune 

mensalmente para discutir a politicas públicas 

e organizar agendas sobre Economia Popular e 

Solidária no Município de Curitiba 

 

 

Projeto de Lei que reconhece a Economia Solidária 
O projeto de lei que reconhece a prática de Política Municipal de Economia Popular Solidária em 

Curitiba foi assinado pela prefeita em 

exercício e secretária municipal de Trabalho e 

Emprego, Mirian Gonçalves, no dia 22 de julho 

no Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura.  

PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO DE LEI: 

Reconhecimento da Economia Popular e 

Solidária como fonte de geração de Trabalho 

e Renda e sua execução através da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego; Criação do 

Conselho Municipal de Economia Popular e Solidária; Criação de Selo de Economia Popular e 

Solidária que certificará e identificará o caráter solidário dos empreendimentos e produtos; 

-Define as atribuições do Poder Público Municipal no fomento aos Empreendimentos solidários, 

especialmente na qualificação dos agentes, na facilitação da formalização dos 

empreendimentos, no auxilio e facilitação da comercialização dos produtos, na realização de 

eventos que visem a divulgação da Economia Popular e Solidária como alternativa de Trabalho 

e Renda, entre outras;  

-fomentar a criação da rede 

local e metropolitana de 

economia popular e solidária; 

-garantir a disponibilização de 

espaços apropriados à 

comercialização de produtos e 

serviços dos empreendimentos 

da economia popular e 

solidária 
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A Economia Solidária é um movimento dos trabalhadores que se reúnem para produzir 

coletivamente sob os princípios da cooperação, solidariedade e autogestão. A proposta também 

consolida a Política Nacional de Economia Popular Solidária, coordenada pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que 

fomenta os municípios e estados a criarem em nível local os instrumentos para colocar em 

prática o incentivo à economia popular solidária: instituição de leis municipais, criação de fundos 

especiais, de conselho de participação popular para a área da economia popular solidária, e 

mecanismos de incentivo à formalização e à produção dos grupos produtores. Um levantamento 

publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostra que em Curitiba há cerca de 400 

empreendimentos solidários e mais de 5 mil pessoas envolvidas nesta atividade.  

Participação na Audiência Pública sobre Economia Solidária na Assembléia Legislativa do 

Paraná 
No dia 13/08/2015, a 

audiência Pública na ALEP 

teve como objetivo divulgar 

o Plano Estadual de 

Economia Solidária e 

debater sobre o projeto de 

lei que reconhece Economia 

Solidária no Estado do 

Paraná. 

                                                          

Participação no VI Encontro 

Paranaense de Economia Solidária  

Em agosto, para apresentar o Plano 

Estadual construído e aprovado na 3ª 

Conferencia Estadual de Economia 

Solidária, articular as estratégias de 

sua execução e eleger a Coordenação 

Estadual do Fórum Paranaense – 

FPES, gestão 2015/17. 

 

Visita à casa da ECOSOL 
Em agosto a Secretária e Vice-prefeita Mirian 

Gonçalves, acompanhada da diretora Ana 

Célia Curuca, visitou a Casa da Ecosol, que 

abriga diversos empreendimentos solidários e 

atua também na qualificação de seus 

participantes. 
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Audiência Pública sobre Política Municipal 

para a Economia Solidária na Câmara 

Municipal de Curitiba 
Por iniciativa da Vereadora Professora Josete 

foi realizada audiência pública para maior 

entendimento do projeto de lei. O projeto 

tramita na Comissão de Economia Finanças e 

Fiscalização. 

Oficina Experiência de Sucesso de 

Empreendimentos Solidários  
A Oficina organizada pela SMTE ocorreu em 23 de outubro no auditório de Orgânicos do 

Mercado municipal.  

A pesquisadora Lourença Santiago proferiu a 

palestra de abertura, em seguida, Mafalda 

Wermut apresentou a experiência da 

cooperativa de crédito catarinense Cresol. 

Antônio Bez e Rosalba Wisnievski relataram a 

experiência do empreendimento curitibano 

Panificadoras Solidárias e Maria de Fátima 

Costamilan falou sobre a Casa da Ecosol, que 

reúne empreendimentos coletivos. 

Visita à feira de Economia Solidária PUC PR 
A Secretaria do Trabalho apoia projetos 

de economia solidária e no dia 09 de 

novembro a Vice-prefeita e secretária 

Mirian Gonçalves visitou a Feira da 

Economia Solidária apoiada pela Trilhas 

Incubadora Social Marista. 

A Trilhas Incubadora Social Marista tem 

como objetivo desenvolver e 

acompanhar projetos de incubação de 

empreendimentos de Economia Solidária em Curitiba e região metropolitana. 

Participação na Mesa Redonda sobre Economia Solidária em Curitiba RM 
Realizada na UTFPR em 17 de novembro, com 

objetivo de contribuir para o esclarecimento da 

comunidade acadêmica sobre a Economia Solidária e 

sua construção enquanto movimento em Curitiba e 

Região Metropolitana, trazendo à tona o acúmulo do 

movimento da Economia Solidária especialmente 

para um público que ainda pouco conhece sobre o 

tema.   
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2ª Conferência Municipal do Emprego e Relações de Trabalho 

A 2ª Conferência Municipal do Emprego e Relações do 

Trabalho, organizada pela Secretaria Municipal do Trabalho e 

Emprego e Conselho Municipal do Emprego e Relações do 

Trabalho ocorreu dias 14 e 15 de agosto de 2015, com 

participação de 168 delegados e delegadas além de 

observadores e convidados. A participação teve caráter 

tripartite, com representantes de trabalhadores (as), 

empresários (as) e do poder público. O tema central da 2ª 

Conferência Municipal do Emprego e Relações de Trabalho foi 

Trabalho Decente e Políticas Públicas, e os (as) participantes 

debateram e aprovaram propostas de políticas públicas para 

qualificação profissional, emprego e juventude, saúde e 

segurança no trabalho e diálogo social no âmbito do Município. 

As propostas foram apresentadas em grupos de trabalho e aprovadas pela plenária final. Foram 

aprovadas 45 propostas e duas moções. 

A cerimônia de abertura 

foi iniciada pelo Sr. Zildo Costa, 

presidente do CMERT, com 

presença do Prefeito Gustavo 

Fruet, Vice-prefeita e Secretária 

do Trabalho, Mirian Gonçalves, 

Líder do governo, Paulo 

Salamuni, procurador Chefe do 

MPT, Dr. Gláucio Araújo de 

Oliveira, representante da SEDS, 

Jorge Leonel de Souza, 

representante da OIT, José Ribeiro, deputado estadual Tadeu Veneri, Vereador Pedro Paulo e 

do Des. do Trabalho Dr. Célio Horst Waldraff, Nelson de Souza representando a bancada dos 

trabalhadores. Durante a cerimônia o prefeito Gustavo Fruet e a Vice-prefeita e Secretária do 

Trabalho assinaram o Termo de 

Cooperação com a OIT sobre 

Agenda do Trabalho Decente.  

A abertura contou com a 

participação do prestigiado 

Desembargador do Trabalho Dr. 

Célio Horst Waldraff, que fez a 

palestra inaugural com o tema “O 

Futuro do Direito do Trabalho e 

Proteção Constitucional”.    
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A 2ª Conferência contou com a valiosa colaboração do IMAP e teve ainda trabalhos em 

grupo e debate entre os (as) representantes dos segmentos para escolha ou ratificação das 

entidades que compõem o Conselho Municipal do Emprego e 

Relações de Trabalho.  

Os trabalhos em 

grupo tiveram como 

eixo geral o trabalho 

decente e trataram 

dos seguintes temas:  Qualificação Profissional, 

Emprego e Juventude, Saúde do Trabalhador e Diálogo 

Social. 

Destacamos a participação de representantes do Fórum 

Estadual da Economia Solidária que apresentaram 

proposta de inclusão das demandas da economia 

solidária nos programas da SMTE. 
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Entrega do relatório ao Prefeito Gustavo Fruet 

Após aprovação do relatório final da 2ª Conferência Municipal do Emprego e Relações 

do trabalho pelos membros do Conselho o relatório final da 2ª Conferência Municipal do 

Emprego e Relações do Trabalho foi entregue ao Prefeito Gustavo Fruet pelo presidente do 

Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho (CMERT), Zildo Costa, pela vice-prefeita 

e secretária do Trabalho e Emprego, Mirian Gonçalves, e pelo gestor de Recursos Humanos da 

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Danillo 

Ramos. 

O relatório trata sobre as propostas aprovadas para políticas públicas de trabalho decente, 

emprego, renda e qualificação profissional de Curitiba. 


