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Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício n° 246/18, datado em 02 de maio

de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento n° 111/18 de autoria do nobre vereador

Adeilton Tiago dos Santos, apresentado durante a 13a Sessão Ordinária, da 2a Sessão Legislativa,

da 13a Legislatura, realizada em 02 de maio de 2018, em resposta as solicitação do nobre Edi1,

informamos:

a) O Centro de Atendimento ao Trabalhador - CAT por

meio da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda, informam que já vem trabalhando com a

possibilidade de colocar em prática o projeto voltado para Feira de Emprego,

Empreendedorismo e Qualificação, denominado com "Feira de Negócios Oportunidades Social"

para que em um mesmo local seja desenvolvido várias atividades voltadas ao emprego,

qualificação e empreendedorismo.

b) Já está em andamento o projeto-piloto voltado para a

realização da "Feira de Negócios e Oportunidades Social", encaminhamos cópia anexa;

c) Até o mo ~edimento para realização

do evento.

Senhor
BRUNO MARTINS DE ALM
DD. Presidente da Câmara
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SUMÁRIO EXECUTIVO

o projeto tem como objetivo criar novas oportunidades de Empregabilidade,

Empreendedorismo, Formação e também as empresa parceiras estarão com seus

STAND de apresentação e vendas dos produtos que fabrica, este evento será realizado

nos dias 14/03,15/03 e 16/03/2018, na cidade de Votorantim. Esta iniciativa conta com a

parceria do Governo Municipal de Votorantim e outros parceiros.

Este projeto tem como objetivo estabelecer uma articulação entre o Trabalho,

Empreendedorismo, Cidadania, Desenvolvimento e Comercio considerando a

qualificação social e profissional um direito do trabalhador e um instrumento indispensável

à sua inclusão e aumento de sua permanência no mundo do trabalho.

APRESENTAÇÃO

A Feira contará com a presença de um conjunto de instituições e empresas que

contemplarão os seguintes espaços de informação: Ofertas de Formação Profissional;

Apoio ao Empreendedorismo; Expositores regionais e nacionais ligados às áreas da

formação, emprego e empreendedorismo; Palestras, Sessões Temáticas, Vendas,

Workshops e Colóquios; e Animação diversas.

Este evento se reveste de enorme importância, sobretudo considerando os tempos

conturbados da nossa economia, e os consequentes problemas com o crescente

desemprego, que exigem um esforço acrescido na criação de condições para o aumento

da confiança da comunidade, das empresas e das instituições.

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT



Conforme o CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador) e a resolução abaixo:

RESOLUÇÃO No. 575/2008

Art. 3º. Define-se como qualificação social e profissional as ações de educação

profissional que colaborem para a inserção do trabalhador no mundo do trabalho e que

contribuam para:

i. formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador brasileiro;
ii. elevação da escolaridade do trabalhador, por meio da articulação com as políticas

públicas de educação, em particular com a educação do jovem e adultos e a
educação profissional e técnica.

iii. inclusão social do trabalhador, o combate à discriminação e a vulnerabilidade das
populações;

iv. obtenção de emprego e trabalho decente a da participação em processos de
geração de oportunidades de trabalho e renda;

v. permanência no mercado de trabalho, reduzindo os riscos de demissões e as taxas
de rotatividade;

vi. êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia
popular solidária;

vii. elevação da produtividade, da competitividade e da renda.

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT



PÚBLICO PRIORIT ÁRIO

População em idade profissional e de baixa renda desempregadas, priorizando o

atendimento a oriundos de programas governamentais, atenderá simultaneamente as

regiões de alta vulnerabilidade e priorizará o atendimento aos trabalhadores sem

capacitação profissional e sem uma geração de renda no qual possa sustentar a si e a

sua família e aos demais interessados em se capacitar.

Para o setor empresarial o objetivo e divulgar a marca da empresa parceira e

comercializar os produtos que produz.

LOCAL DE ATENDIMENTO

A Feira será realizada no centro da cidade de Votorantim, onde há um espaço para

acomodar o publico, os STAND das empresas parceiras e as escolas de cursos de

qualificação profissional, também terá um espaço reservado para as empresas

comercializarem os produtos que fabricam.

DEMANDA

A feira estará articulada com outras políticas públicas de emprego que podem ser:

• Formais - onde os trabalhadores do setor produtivo atendido são prioritariamente,

assalariados;

• Sociais - voltados, prioritariamente, para trabalhadores autônomos, de

autoemprego, empreendedores da economia solidária, agricultores familiares,

grupos sociais organizadores etc.;

• Emergenciais - quando relativos a desemprego em massa causado por fatores

econômicos, tecnológicos e/ou sociais relevantes.

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT



TERRITORIEDADE

o município de Votorantim está localizado a sudeste do Estado de São Paulo a 100

km da capital, sendo uma região predominantemente urbana. A população do Município,

segundo estimativa do Censo 2016, atingiu cerca de 124.607 habitantes.

Em Votorantim existem regiões consideradas socialmente mais vulneráveis, onde a

população está mais propensa ao desemprego pela falta de conhecimento técnico da

área profissional.

OBJETIVO FINAL DA FEIRA DE OPORTUNIDADES É:

- DIVULGAR NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO A MARCAS DAS EMPREAS PARCEIRAS

- COMERCIALlZAR OS PRODUTOS FABRICADOS NAS EMPRESAS PARCEIRAS

- CRIA A POSSIBILIDADE DE EMPREGO PARA O MUNICIPES DESEMPREGADOS

- DAR OPORTUNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PARA OS MUNICIPES

- OPORTUNIDDE DE EMPREENDENDORISMO

- ORIENTAÇÃO PARA NOVOS EMPREENDEDORES

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT



Projeto: Espaço do Empreendedor e Feira de Oportunidades

1 Ficará responsável pelos contatos e organização das seguintes parceiras.

Responsável :Pedro Kriguer :

• FIESP:

• SEBRAE: Workshops, Palestras E Assessorias;

• SENAI: Divulgação dos cursos, bolsas de estudos;

• SESI: Apresentação das atividades na escola, bolsas de estudo, descontos

• ETEC: Divulgação dos cursos;

• CIEE: Inscrição para o ciee, divulgação de oportunidades de estágios

• UNOPAR: Divulgação dos cursos, Bolsas de estudos, descontos;

• ANHANGUERA: Inscrição de cursos, bolsas de estudos;

• CDL:

• SINDUSCOM:

2 Ficará responsável pelos contatos e organização das seguintes Empresas parceiras.

Responsável :Milton Feitosa :

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT



3 O CAT Centro de Atendimento ao Trabalhador ficará responsável por:

Responsável :Júlio César Rodrigues:

• Captar currículos

• Elaborar os currículos

• Divulgar as vagas disponíveis

• Realizar encaminhamentos

4 Stands da Prefeitura Municipal de Votorantim

Responsável :

• Balcão MEl: inscrições, informações

• Banco do Povo

5 A Feira poderá ser realizada nos seguintes espaços:

• Aquário Cultura

• CAV

• APEVO

• PRADA Eventos

• IGUATEMI

Júlio César Rodrigues

Coordenador de Programas do CAT


