Briefing

Semana do Trabalhador
Local: Semana na Praça Rui Barbosa e ato de 1º de maio no Largo do Rosário
A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com demais
secretarias municipais, centrais sindicais e alguns parceiros institucionais
promoverá entre os dias 29 de abril e 04 de maio a “Semana do Trabalhador”.
O evento será realizado diariamente das 09h00 às 17h00 na Praça Rui
Barbosa, com um grande ato político no dia 1º de maio no Largo do Rosário, a
partir das 13h00.
O objetivo é promover uma série de atividades voltadas aos trabalhadores,
possibilitando o acesso a uma programação diversificada, através de debates,
exposições, palestras de orientação profissional e aconselhamento de carreira,
cadastramento e encaminhamento para vagas de emprego e cursos de
qualificação profissional, emissão de carteira de trabalho, atendimento aos
empreendedores de pequenos negócios, dentre outras atividades.
INFORMAÇÕES RELEVANTES:
•

A Semana do Trabalhador terá como público-alvo os trabalhadores,
empregadores,

empreendedores

de

pequenos

negócios

e

grupos

associativos e cooperados.
•

Durante a Semana do Trabalhador será montado um espaço na Rui
Barbosa,

com

tendas,

barracas

e

palco,

para

atendimento

ao

trabalhador, divulgação de projetos, apresentações culturais e exposição
e divulgação de produtos (artesanato e alimentação) elaborados por
cooperativas e grupos associativos vinculados ao Programa de Economia
Solidária do Município.
•

O

público

terá

acesso

a

vagas

de

emprego,

cadastramento

e

encaminhamento para cursos de qualificação profissional, emissão de
carteira de trabalho, recrutamento e seleção, formalização de Micro
Empreendedores Individuais (MEI), informações sobre concessão de
micro-crédito, oficinas de orientação profissional e cidadania, inscrição
para Educação de Jovens e Adultos – EJA, cursos técnicos e de
qualificação

profissional

do

Ceprocamp,

orientações

sobre

saúde

ocupacional (Cerest), aconselhamento de carreira, atendimento para
jovens em busca do primeiro emprego, corte de cabelo gratuito, etc.
•

O grande evento do dia 1º de maio no Largo do Rosário contará com
apresentações culturais, sorteio de brindes, shows musicais e um ato
político com a presença do prefeito Jonas Donizette e das centrais
sindicais. O público estimado é de 20 mil pessoas.

•

Para a realização da Semana do Trabalhador, a Secretaria de Trabalho e
Renda contatá com os seguintes parceiros:

− Secretaria de Saúde
− Secretaria de Educação / FUMEC / CEPROCAMP
− Sistema S (Senai, Senac, Sesi, Senar, Sest/Senat, Sesi)
− Associação Brasileira de RH – ABRH
− CIEE – Centro de Integração Empresa-Estágio
− Sindeprestem
− Banco Popular da Mulher
− Banco do Povo Paulista
− Comissão Municipal de Emprego
− Centrais Sindicais
− Faculdades Anhanguera
•

O

trabalhador

deve

participar

pela

possibilidade

de

conhecer

e

candidatar-se a várias oportunidades de empregos; elaboração correta
do currículo; possibilidade de resposta imediata da seleção ou préinscrição; redução do custo e tempo em mailings e resposta a anúncios;
oportunidade de conhecer pessoas e empresas e pela oportunidade de
participação nas oficinas do conhecimento.

