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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

Aos 26 de abril de 2018, os membros do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, 

identificados na lista de presença anexa, se reuniram às nove horas e trinta minutos no CIESP Regional 

de Santos – Av. Senador Feijó, 31 -  cj. 04 – 2º andar - Centro. A reunião passa a ser secretariada pela 

Sra. Roseane A. Nascimento de Jesus.  O Presidente, Sr. Erik Sanches Salgado solicitou que os membros 

presentes se apresentassem. Passou para o item 01 da pauta: Apresentação do relatório do Centro 

Público de Emprego – CPET, com o servidor Sr. Antonio José de Abreu Vaz que  passou a apresentar o 

relatório, conforme segue abaixo.       
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Ricardo Serra informou que abrirá uma loja de departamento  no Centro de Santos e que o CPET realizou 

a captação dessas vagas. No relatório  onde consta o resultado de fevereiro/2018 que  665 candidatos 

foram encaminhados esclarece porém que nem todas as vagas são de Santos pois o CPET atende  

pessoas dos os municípios da Baixada Santista. Informou também  que  as  contratações  e vagas 

dependem 100 % da empresa e que o CPET emite a carta de encaminhamento  para o candidato a vaga. 

No caso do candidato perder a entrevista,   o CPET  dá um prazo de um mês para que o candidato receba 

nova carta de encaminhamento. Informou que a  preferência  do posto é para quem fez o agendamento, 

porém se  houver como atender encaixam  outras pessoas. Ressaltou que o atendimento presencial está 

caindo pois agora há o atendimento digital – auto atendimento. Comunica  que será implantado  dentro de 

dois meses no centro cultural (Sambódromo), na Zona Noroeste,  a sala da SERT , um posto itinerante, 

uma vez que a região é carente desse atendimento e o movimento será intenso. O Presidente deste 

Conselho, Sr. Erik Sanches Salgado apresenta  o item 02 : Divulgação dos Índices de Nível de 

Emprego na Indústria – Pesquisa NERI da FIESP/CIESP.  
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SPVNE - Sistema de Pesquisa da Variação do Nível de Emprego – Mês Referência: mar/18 

Variações Percentuais de Emprego - Setor 

 

Setor                                                                     fev/18 |  mar/18 |  Acum. no Ano  | Acum. em 12 Meses 

10 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                                    -2,56       -1,40                -3,92                   -6,48 

11 - BEBIDAS                                                                   0,00         1,63                    0,81                      1,63 

13 - PRODUTOS TÊXTEIS                                             -2,41       3,70                 -4,55                  -10,64 

14 - CONFECÇÃO ARTIGOS DO VEST. E ACESSÓRIOS          -1,43    -56,52               -54,55                 -57,14 

15 – ARTEF. DE COURO, CALÇADOS E ARTIG. PARA VIAGEM  0,00       0,00                   0,00                    0,00 

18 - IMPRESSÃO E REPROD. GRAV.                              -3,27      -6,46                 -9,52                 -22,84 

20 – PROD. QUÍMICOS                                                   1,56      -4,62                 -8,15                  -8,82 

22 – PROD. DE BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO               0,00        5,00                  5,00                  5,00 

23 – PROD. DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS                  -1,28        1,30                  0,00                 -1,89 

24 - METALURGIA                                                         0,00        0,00                  0,00                   0,00 

25 – PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP.                   0,00        0,00                   0,00                  -6,25 

28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               -0,62       -0,62                  3,23                  -3,61 

31 – MÓVEIS                                                                     0,00         0,00                     0,00                   50,00 

 

Erik  informa que a cidade de Santos não tem muitas Industrias. Temos que pensar num novo modelo de 

empreender. Ricardo Serra  comenta  que gerar novos empregos não é fácil ,que  o surgimento de novas 

empresas tende a aumentar a arrecadação da cidade . Sr.  Luiz Otávio Galvão de Barros diz  que a 

prefeitura não tem áreas  no centro de Santos e que esses assuntos tem que ser discutidos no plano 

diretor por se tratar do Centro histórico. A Sra. Alba  Kannebley sugere que os membros visitem o site da 

Associação Comercial de Santos, em notícias da ACS, referente ao  “ Seminário Implantação de Base 

Offshore como Alavanca de Desenvolvimento Regional, realizado em 12/03/18, onde  o Presidente da 

Petrobrás, Pedro Parente, anuncia a construção de 13 novas plataformas na Bacia de Santos  até 2022. 

Em seguida, dando continuidade,  o presidente prosseguiu com a pauta para o item 03: ASSUNTOS 

GERAIS, salientando que os membros sugiram temas para as próximas reuniões e enviem para o e-mail 

diretoria@ciespsantos.com.br. Sem mais nenhum item na pauta  dá por encerrada a reunião e informa que 

a próxima reunião será realizada dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, às 09h30 em primeira convocação, 

no CIESP Santos, sito na Avenida Senador Feijó, nº 31 - 2ª andar - conjunto 4 - Centro, em Santos. Nada 

mais havendo a tratar,  determinando a lavratura da ata por mim, Roseane A. Nascimento de Jesus e que 

segue assinada pelo presidente do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, Sr. Erik Sanches 

Salgado, no dia 26 de abril de 2018. 

 

 

 

             ______________________________                  ___________________________________ 

                    ERIK SANCHES SALGADO                              ROSEANE A. NASCIMENTO DE JESUS 

                               PRESIDENTE                                                              SECRETÁRIA 

 

 

 

 

mailto:diretoria@ciespsantos.com.br

