Local: Sala virtual do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na
ferramenta Webconf, da Prefeitura de Londrina
Data: 26/11/2021
Horário: 08h30m
Ata n.º 09/2021
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 08h30m
primeira chamada, e às 08h:45min na segunda chamada, na Sala virtual do
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na ferramenta Webconf, da
Prefeitura de Londrina, realizou-se a Reunião do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Conselheiros
e representantes: Antonio Marcos Correia (Sindimercados), Victor André da
Cunha (Senai), Altamirando Andrade Filho (Sincoval), Anderson Gonçalves da
Silva (SML), Gustavo Santos (SMTER), Dilceia Cardoso de Lima (SME) e Osvaldo
Campos Jr. (SMAA). 1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta; 2. Análise dos
dados do Caged. 3. Repercussão do evento com a APL de TI .4. Informes
1.Leitura e aprovação da Ata e da Pauta O secretário executivo do Conselho,
Cesar Makiolke, iniciou a reunião e a Pauta foi aprovada. Da mesma forma, a ata
da reunião anterior, previamente enviada aos conselheiros por email, foi aprovada
por unanimidade.2. Análise dos dados do Caged. 2. O Conselheiro Gustavo
Santos começou a análise do Caged pontuando que foi o melhor setembro dos
últimos 12 anos em Londrina. Ele destacou que a gradativa liberação das
atividades, conforme a evolução do controle da pandemia, permitiu com que o
setor de serviços também tivesse uma forte retomada e um bom desempenho.
Gustavo destacou também a evolução percentual do setor das Indústrias, que foi o
que teve a melhor variação. Ele lembrou que o mercado de trabalho tem tido uma
tendência de crescimento e citou uma pesquisa da ACIL, que demonstra uma
confiança entre os comerciantes de que 2022 será muito melhor que 2021 e que
isso deve impactar na continuidade de um desempenho bom de Londrina no
Caged. Santos pontuou que a expectativa é de que outubro também deva registrar
saldo positivo. O conselheiro citou o economista Marcos Rambalducci, que
analisou que Londrina perdeu 5 mil postos de trabalho com a pandemia, e que,
apenas o acumulado do ano até setembro – que já chega a quase 8 mil vagas
criadas –, demonstra que os postos perdidos já foram recuperados e existe nessa
conta um saldo de cerca de 3 mil vagas abertas. O que demonstra um crescimento
real. O Gustavo também destacou as centenas de trabalhadores qualificados e
agradeceu ao Senai pela excelente participação na formação de profissionais de
qualidade. Ele também pontuou que a sociedade civil tem um papel determinante
nessa retomada e no bom desempenho da cidade. O saldo de Londrina no Caged
de setembro foi de 886 vagas positivas. O conselheiro Victor Cunha informou que
esse aquecimento do mercado também impacta na procura da população por
qualificação e que isso já vem sendo sentido nas matrículas de novos alunos no
Senai. Ele disse que o perfil de procura atual vem sendo de cursos com mais
duração, uma vez que com o sentimento de segurança e controle de pandemia, as
pessoas têm também mais confiança em contratar cursos de maior duração e
conseguir custeá-los por estarem novamente inseridas no mercado de trabalho. O
conselheiro Antonio Marcos destacou que Londrina, de acordo com a pesquisa da
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Fecomercio, teve um crescimento de 26% nas vendas, o dobro da média do estado
que foi de 13%, e que a grande maioria dos municípios não passou de 6% em
setembro e que, em agosto, Londrina teve mais de 12% de crescimento enquanto
Curitiba, por exemplo, teve 6%, e que esse aquecimento do comércio também
impacta na criação de novos postos de trabalho. Cesar destacou que, de acordo
com o Caged, em todos os setores, com exceção da agropecuária, o saldo positivo
é de no mínimo 1.400, demonstrando a evolução e o desenvolvimento da cidade
como um todo. 3. Repercussão do evento com a APL de TI. Cesar contou sobre
o evento do CMTER em conjunto com a APL de TI e agradeceu ao conselho pelo
empenho e contribuição de todos em realizá-lo. O secretário do Conselho explicou
que o evento teve uma ótima repercussão interna na Prefeitura e também com o
público externo. Cesar explicou que o evento está disponível no Facebook para
acesso, mas que, na reunião presencial do CMTER, quem preferir pode levar um
pen drive para copiar o arquivo. Cesar explicou que ter feito o evento online com a
diretora da APL, Ana Murakawa, transmitido pelo Facebook da Prefeitura e de
dentro do gabinete do prefeito, chamou muito a atenção da administração. Ele
relatou que foram 40 interações com o público e um alcance de 1.238 pessoas em
uma segunda feira, às 14h, e que a repercussão foi extremamente positiva. Cesar
explicou que a ideia é que esse evento seja um catalisador de uma série de ações
que visam transformar Londrina em um polo de tecnologia e que o primeiro passo é
falar sobre ela. Cesar relatou também os elogios que o evento recebeu de
diferentes pessoas e parceiros. O conselheiro Osvaldo, que participou do evento
online, elogiou o evento e lembrou da importância em fazer com que as pessoas
conheçam e discutam sobre tecnologia. Cesar colocou que esse formato de evento
online é acessível e que pode ser uma ferramenta mais explorada pelo CMTER
para que o alcance do Conselho seja cada vez maior. Cesar lembrou que 2021 foi
um ano de reestruturação do conselho, depois de um esvaziamento que aconteceu
por conta da pandemia e também do hiato que se deu entre o término da gestão
passada e a possibilidade de realização da conferência municipal que legitima o
Conselho, e que o desafio para 2022 é encorpar cada vez mais as ações do
CMTER. 4. Informes. O conselheiro Victor informou que, ainda em 2021, o Senai
deve abrir turmas de auxiliar de informática e de assistente administrativo para
formar, gratuitamente, mão de obra de base para esses setores e auxiliar as
pessoas a conseguirem o primeiro emprego nessas áreas e para que, uma vez no
mercado de trabalho, essa pessoa consiga, se desejar, custear cursos de
aperfeiçoamento na área ou até buscar formações em outras áreas. Cesar
informou que a Secretaria do Trabalho está formando trabalhadores em mecânica
de motocicleta junto com o Senai em uma carreta montada em frente à Prefeitura e
lembrou que uma das turmas é voltada para a ressocialização e é formada por
pessoas atendidas pelo Patronato em Londrina. Ele também colocou que a
Secretaria está terminando a contratação de dezenas de cursos junto ao Senac
que serão ofertados gratuitamente à população em 2022 nas áreas de
gastronomia, estética e serviços. Cesar lembrou também do apoio da Secretaria
aos cursos técnicos que a rede estadual de ensino estão oferecendo e que são
oportunidades em diferentes áreas totalmente gratuitas e que são cursos
completos que têm de um a três anos de duração. Ao final da reunião, o
conselheiro Andrade sugeriu que a última reunião do CMTER em 2021 fosse
realizada de forma presencial. A proposta foi aprovada de forma unânime em
plenária. Cesar lembrou que a reunião de dezembro será no dia 17 e não na última
sexta do mês, como de costume. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por
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encerrada a presente reunião e para constar, eu, Cesar Makiolke, lavrei a presente
ata.
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