
PROGRAMAÇÃO 

SEMANA DO TRABALHADOR

PRAÇA RUI BARBOSA 

Dias 28/04, 29/04 e 30/04
Das 09h00 às 17h00

CPAT

•Captação de vagas junto a empregadores;
•Cadastramento e encaminhamento de trabalhadores às 
vagas de emprego;
•Emissão de Carteira de Trabalho;
•Plantão de Orientação Profissional;
Cadastramento e encaminhamento de trabalhadores aos 
cursos de Qualificação Profissional – Pronatec.

CASA DO EMPREENDEDOR

•Formalização de empreendedores ao MEI;
•Alterações de dados cadastrais e impressões de boletos e 
formulários;
•Baixas;
•Declaração de faturamento;
•Orientações gerais.

FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Exposição e comercialização de produtos (artesanato e 
alimentação) produzidos pela rede solidária (cooperativas, 
horta comunitária e grupos associativos).

BANCO DO POVO PAULISTA

Informações e simulações sobre concessão de micro 
crédito produtivo.

SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Apresentação dos serviços prestados pela SMPD.

EMDEC E SETRANSP

Credenciamento para vagas de Idosos e Deficientes; Abor-
dagens Educativas de Trânsito.

CIMCAMP

Monitoramento Remoto das câmeras da Cimcamp.

SEST / SENAT

Divulgação de cursos gratuitos.

SEBRAE – UNIDADE MÓVEL

Conteúdos sobre empreendedorismo e gestão empresari-
al..

CIEE

•Cadastramento de estudantes para os programas de estágio 
(lei federal 11.788/08) e aprendiz (lei federal 10.097/00);
•Encaminhamento de estudantes já cadastrados para as 
oportunidades de estágio e aprendiz.

INSS

Informações sobre Educação Previdenciária e Reabilita-
ção Profissional.

SINDEPRESTEM

Oferta de vagas de emprego.

SENAC

Divulgação de cursos gratuitos.

PROCON – UNIDADE MÓVEL

Orientações e serviços relacionados à Defesa do Con-
sumidor.

SINDICATO DA SAÚDE

Aferição de Pressão Arterial.

SENAI “ROBERTO MANGE” e 
“SENAI PROF.DR. EURYCLIDES DE JESUS 

ZERBINI” 

Divulgação de cursos gratuitos.

SANASA – UNIDADE MÓVEL

Atendimentos aos consumidores – serviços Sanasa.

BILHETE ÚNICO – UNIDADE MÓVEL

Cadastro para o Bilhete Único Comum, consultas e recar-
regamento de cartão.

FUMEC/CEPROCAMP

Divulgação e Inscrição para Educação de Jovens e Adul-
tos – EJA, cursos técnicos e de qualificação profissional.

PORTA ABERTA/IMA – UNIDADE MÓVEL

Emissão de segundas vias de carnês, emissão de certidões 
e formas de pagamento de débitos com a Municipalidade.

DIA DO TRABALHADOR

 O 1° de maio é o Dia do Trabalhador e feriado 
em muitos países. É o momento de comemorar as lutas 
dos trabalhadores e cada uma das conquistas por melhores 
condições de trabalho. 
No Brasil, a data é comemorada deste 1895, mas só em 
setembro de 1925, por um decreto do então presidente, 
Arthur Bernardes, tornou-se feriado. Desde então, com 
muita luta, muitos direitos foram conquistados pelos trab-
alhadores brasileiros. 
Em 01 de maio de 1943 foi promulgada a CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho). Com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, os trabalhadores 
passaram a ter garantidos direitos individuais e coletivos. 
Dentre os direitos sociais mais importantes estão o au-
mento da multa do FGTS em caso de dispensa sem justa 
causa, o seguro-desemprego, o Salário Mínimo, a duração 
do período de trabalho: 8 horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, a jornada de seis horas para trabalho em 
turnos ininterruptos de revezamento, o repouso semanal 
remunerado, a remuneração de serviço extraordinário 
(horas extras) com acréscimo de pelo menos 50%; as féri-
as anuais, com acréscimo de um terço, a licença materni-
dade de 120 dias e paternidade de 5 dias e a ampliação dos 
direitos para trabalhadores domésticos.

“Ao longo da história o trabalhador enfrentou mui-
tas lutas por melhores condições de trabalho e o dia 
do trabalhador é momento de comemorar e lembrar 
de cada uma dessas conquistas”,

 Jairson Canário.
Secretário de Trabalho e Renda



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

 A Prefeitura Municipal de Campinas, por 
meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realiza este 
ano a II Semana do Trabalhador. 
Será uma semana de serviços gratuitos à população, 
disponíveis de 28 de abril a 02 de maio na Praça Rui 
Barbosa. 
O dia 1º de maio, que contará com o apoio da For-
ça Sindical, terá uma programação especial. Uma 
grande estrutura será montada na Praça João Ama-
zonas, região Campo Grande, com shows de artistas 
consagrados, atrações culturais e o sorteio de uma sé-
rie de prêmios. 
A Semana do Trabalhador é uma homenagem da Pre-
feitura ao trabalhador de Campinas. Confira a pro-
gramação e participe!

Semana de Apoio ao Emprego e 
Geração de Trabalho e Renda

Na Praça João Amazonas 
(Campo Grande)
A partir das 12h

SHOWS COM GRANDES ARTISTAS!

SORTEIO DE PRÊMIOS!

Um novo tempo
para nossa cidade

PRAÇA RUI BARBOSA
(atrás da Catedral)

PARTICIPE!

DE 28 DE ABRIL 
A 1º DE MAIO

CAMPINAS
2014

II SEMANA DO
TRABALHADOR
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