
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA

Data: 07 de fevereiro de 2023

Horário de início: 14h Horário de término: 15h30min

Participantes: 
Representação Governamental 
- Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação;
- Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
- Secretaria Municipal da Cultura;
- Fundação de Assistência Social – FAS.
- Sistema Nacional de Empregos – SINE (Convite)

Representação dos Trabalhadores
- Sindicato dos Empregados do Comércio de Caxias do Sul;
- Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem e Gastronomia e
em Turismo e Hospitalidade de Caxias do Sul – SINTRAHTUR;
- Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região;
- Sindicato dos Empregadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de
Orientação e Formação Profissional de Caxias do Sul – SENALBA;
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do Sul e Região.

Representação dos Empregadores
- Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul -  SINDIGÊNEROS;
-  Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul- SINDUSCON;
- Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul -  SINDIRURAL;
- Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul – SINDILOJAS;

AUSENTES:
- Gerência Regional da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia de Caxias do Sul;
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul;
- Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul -  SINDIRURAL;
- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e
Região – SIMECS;
- Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – SIMPLÁS.

Pautas:
• Apresentação de Plano de Ação para a realização do Feirão de Empregos 

No dia 07 de fevereiro de 2023 realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do Trabalho
Emprego e Renda.  Daniela fez a abertura da reunião apresentando a coordenadora do SINE,
Senhora Zenaira Hoffmann, passando-lhe a palavra. Zenaira falou um pouco sobre a forma de
trabalho do  SINE e como eles  têm feito  para  agilizar  o  atendimento  no local.  Após,  Daniela
apresentou o fluxo que o SINE utiliza para atendimento, ressaltando que o mesmo será utilizado
no Feirão. Este fluxo contém as seguintes etapas: cadastro das vagas pelas empresas; painel de
vagas;  identificação  do  perfil  do  candidato  /  triagem;  cadastro  do  candidato;  carta  de
recomendação; entrevista no local pelas empresas. Seguindo este fluxo, após a divulgação do
Feirão o SINE disponibilizará um link para as empresas registrarem suas vagas. Essas vagas
ficarão suspensas no sistema até o dia do evento. Os candidatos também poderão se cadastrar
no SINE antes do dia do evento, para agilizar o atendimento. No dia do Feirão de Empregos
estará disponível um painel com as vagas abertas. Esse painel ainda está em fase de definição.
Haverá triagem, realizada por 30 voluntários, para direcionar a pessoa que busca por uma vaga
de emprego. O candidato fará o cadastro e sairá com uma carta de recomendação para agendar a
entrevista na empresa, ou fará a entrevista já no local por empresas que queiram estar presentes
no dia. A pessoa que sair com a carta de recomendação será conduzida para uma oficina de
“como se apresentar em uma entrevista de emprego”.



O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Elvio Gianni, ressaltou a importância
das capacitações, a grande demanda que a cidade tem em contratar pessoas qualificadas, as
parcerias e a importância de uma avaliação ao final do Feirão de Empregos para saber quantas
pessoas efetivamente conseguiram trabalho. A coordenadora do SINE se manifestou dizendo que
e entidade ficará responsável em dar este retorno ao Conselho. 
Próximo do final da reunião, Daniela salientou que haverá um evento de lançamento do Feirão de
Empregos na Prefeitura. Sueli também complementou, mostrando a importância de ressaltar o
trabalho que o SINE faz na cidade. O Secretário também comentou da possibilidade de agregar
outros serviços no dia do evento. 
Daniela  falou  sobre  o  envolvimento  do  Conselho  no  Feirão:  que  os  sindicatos  deverão  ser
atuantes nos seguintes momentos:  divulgação do Feirão;  captação de vagas;  atendimento do
público/triagem e montagem do estande para as empresas que quiserem entrevistar no dia, por
segmento,  indústria,  comércio  e  serviços.  Ressaltou  que  todo  material  gráfico  deverá  ser
aprovado pelo  setor  de comunicação da Prefeitura  e após a divulgação as entidades podem
replicar. A equipe de apoio deverá ser composta por 2 integrantes de cada entidade. A prefeitura
vai realizar a montagem do espaço de atendimento do SINE e os sindicatos ficarão responsáveis
pela montagem e desmontagem do estande dos segmentos. As empresas que disponibilizarão
suas  vagas  estarão  no  evento  somente  para  entrevistar  os  candidatos,  não  podendo  coletar
currículos. Ainda serão necessários alguns apoios: palestrantes, materiais gráficos, doações de
produtos  (brindes)  e  lanches  para  os  voluntários.  Daniela  informou  que  não  será  permitida
exposição  político-partidária  no  dia  do  evento  e  que  haverá  um  regulamento  onde  todas  as
questões citadas acima estarão dispostas. Ficou estabelecido que haverá reuniões de pequenos
grupos sempre que se achar necessário e que se houver algo a ser validado com o grupo todo
será solicitada uma reunião extraordinária para isto. Daniela se colocou à disposição, para receber
as demandas necessárias.  Em seguida,  cada conselheiro manifestou sua opinião,  havendo a
aprovação de todos pelas ações propostas, tendo como definição, o que segue:
Data do Feirão de Empregos: 15/04/2023
Horário para o público: 09h às 16h.
Local: Prefeitura de Caxias do Sul – Parte Externa: organização de fila e triagem – Parte Interna:
Atendimento do SINE e entrevistas das empresas. 
Lançamento do Feirão: Após o feriado de carnaval
Treinamento dos voluntários: 05 de abril, às 14 horas no SINE
Envio de Logos das Entidades 

Sendo assim a reunião foi encerrada. Caxias do Sul, 07 de fevereiro de 2023.


