SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA- CETER
SECRETARIA EXECUTIVA
ATA DA 003ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FECHADA
DATA E HORÁRIO: 02/09/2021
LOCAL: Reunião online, não presencial. Pelo app Zoom.
HORÁRIO: às 11:30 horas.
CONSELHEIROS PRESENTES: Patricia Ellen da Silva (Secret. De Desenvolvimento Econômico), Jorge
Tatino (Secret. de desenvolvimento Econômico), Celso Toshito Matsuda (Secret. de Agricultura e
Abastecimento), Danilo Pereira da Silva (Força Sindical), Amauri Sérgio Mortágua (UGT), Fatima
Cortella (Secret. de Desenvolvimento Social), Gener Silva (Fecomércio), Luís Fernando Binda
(FAESP), Marília de Castro (FACESP), Ana Saeko Suto ( Secretaria de Fazenda e Planejamento),
Paulo de Oliveira (CSB), Nicolino Eugênio da Silva ( Febraban) Rene Vicente dos Santos ( CTB),
Narciso Figueirôa ( Fetcesp), Daniela de Souza (UGT), Armando Gordinho dos Santos (Secret. De
Desenvolvimento Econômico).
CONSELHEIROS JUSTIFICADOS: Wagner Menezes (CUT),
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Juliana Junqueira
DIRETORES REGIONAIS PRESENTES: CONVIDADOS:) : Elcio Figueiredo (Sec. De Agricultura e Abastecimento) , Marina Bragante
(Secretária Executiva da SDE), Marcos Wollf (Coordenador da CPER/SDE), Vinícius Natacci
(Assessor SDE).
PARTICIPANTES: 22
MUNICÍPIOS PRESENTES: 3
Aos dois dias do mês de setembro de 2021, às 11:30 horas, de forma on-line, via aplicativo Zoom,
foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária fechada do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e
Renda do Estado de São Paulo – CETER/SP.
I - Abertura
Patricia Ellen agradece a presença de todos e afirma que a pauta e o principal objetivo desta
reunião é apresentar aos Conselheiros os programas e iniciativas da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico para a retomada da atividade econômica e a geração de emprego e
renda no pós-pandemia. Ressalta que a crise sócio-econômica é muito grave demandando ações
urgentes da parte do governo e chama os conselheiros e suas instituições a colaborarem no
esforço de dirimir os cruéis efeitos da crise econômica na renda das famílias, principalmente da
parcela menos favorecida e daqueles em situação de alta vulnerabilidade social.
II- Apresentação de Power Point pelo Sr. Vinicius Natacci das ações e programas da secretaria
para incentivo da retomada econômica e geração de emprego e renda no estado de São Paulo:
Políticas de Empregabilidade:
•
Bolsa Trabalho - para a população desempregada, com qualificação e trabalho.
•
Trabalho em Equipe – Orientação e preparação para o mercado de trabalho.
•
Polo de Empregabilidade Inclusiva – Programa de inclusão e permanência de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.
•
Impulsiona SP – Integração dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ao
mundo do Trabalho e empreendedorismo.
•
Postos de Atendimento – 234 unidades no estado. Informações e orientação ao
trabalhador e ao auxilio aos empregadores na busca de recursos humanos.
•
Selo Paulista da Diversidade – Conferido às instituições públicas e privadas que
promovam em seus ambientes ações de valorização da diversidade.
Políticas de Empreendedorismo:
•
Empreenda Rápido – 180 mil empreendedores atendidos com cursos de qualificação.
•
Empreenda Mulher – 40 mil vagas para qualificação empreendedora para mulheres.
•
Banco do Povo Paulista – R$500 milhões concedidos em micro crédito.
1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA- CETER
SECRETARIA EXECUTIVA

A.
Conjuntura Econômica:
•
Segundo a Fundação SEADE, desde 2019, o Estado de São Paulo supera o crescimento do
PIB do Brasil. Em 2021 esta taxa já está em 2,9%.
•
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central registrou PIB mais positivo para o
estado de SP nos meses de maio, junho e julho;
•
De janeiro a julho de 2021, Estado de São Paulo criou 543 mil postos de trabalho,
representando 33% dos postos do Brasil
•
Agosto de 2021 foi segundo melhor mês de toda a série histórica de abertura de
empresas no Estado
•
Setores de serviço foram mais impactados pela pandemia: Hospitalidade, Alimentação,
Arte e Cultura e o Varejo.
B.
Desigualdades:
•
Trabalhador Vulnerável, desemprego chegou a 15%.
•
Empreendedor Vulnerável, 24% de aumento nos MEIs, principalmente mulheres.
•
Jovem Vulnerável, desemprego de 30% dos jovens entre 18 e 24 anos.
III - O Conselheiro Nicolino Eugênio da FEBRABAN se mostrou solidário e interessado em fazer
parceria para a qualificação de trabalhadores para o setor bancário. O Conselheiro Narciso
Figueirôa da FETCESP informou que a sua instituição tem experiência na qualificação profissional
e ofereceu parceria nesta ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para qualificação de
trabalhadores em logística, Operador de Empilhadeira e outros. O Conselheiro Gener Silva da
FECOMERCIO também propôs parceria para divulgação das ações desta secretaria.
IV – A Secretária Patricia Ellen e o Sr. Vinicius Natacci propuseram marcar uma nova reunião
informal com os conselheiros interessados e os técnicos da área de qualificação da secretaria para
apresentação mais detalhada destes programas. Reunião marcada para 08/09/21.
IV – A Presidente Patricia Ellen encerra a reunião agradecendo a todos pela presença e interesse
em parcerias que espera, venham a ser muito produtivas num futuro próximo.

PATRICIA ELLEN DA SILVA
Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico

Juliana Junqueira
Secretária Executiva do CETER/SP
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