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Oficio 133 / 2015 

 

 

 

Assunto: Fornecimento de informações para o Plano Diretor Municipal 

Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento 

 
Prezado Senhor, Fernando Vaz Pupo, de acordo com um estudo realizado pelo 

Departamento de Economia da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) e 
divulgado em Julho (2015), em nível NACIONAL foram eliminados no mês (-111.199) postos de 
trabalho, cerca de (-438,43%), comparados com os 25.363 postos gerados em Junho de 2014. No 
acumulado do ano (Janeiro a Junho) de 2015 foram eliminados (-345.417) postos, cerca de (-
41,32%), quando avaliados com os 588.671 criados no mesmo período de 2014. 

Na RMC (Região Metropolitana de Campinas) foram eliminados no mês de Junho de 2015, 
cerca de (-6.871) postos, cerca de (-173,20%), quando comparados com os (-2.515) eliminados 
em Junho de 2014. No acumulado do ano (Janeiro a Junho) foram eliminados (-6.344) postos, 
cerca de (-151,17%), quando comparados com os 12.398 gerados no mesmo período de 2014 

Em CAMPINAS foram eliminados (-2.564) postos em Junho, cerca de (-65,21%), quando 
avaliado com os (-1.552) postos eliminados em Junho de 2014. No acumulado do ano (Janeiro a 
Junho) foram eliminados (-4.595) postos, cerca de (-301,09%), quando comparado com os 2.285 
gerados no mesmo período de 2014. Verifica-se, portanto, uma queda muito elevada na geração 
de postos de trabalho em Campinas e Região, tendo como fundo, a queda no desenvolvimento da 
economia que já apresenta um PIB de (-1,50%) para o ano de 2015. A taxa de desemprego na 
região já se aproxima dos 8,0% da PEA (População Economicamente Ativa). 

Campinas, cidade polo de desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), vem sendo uma das mais importantes cidades do país por conta da grande 
atração de investimentos governamentais de infraestrutura, como: habitação, malha aeroportuária, 
além dos setores de comércio e serviços. 

A concentração desses investimentos como um todo possibilita uma crescente demanda 
por mão de obra capaz de atender estes setores da atividade econômica e exigindo uma mudança 
no perfil dos empregados, com ocupações voltadas para os setores mais dinâmicos, 
principalmente o de serviços e o de comércio. A SMTR foi criada para fazer frente ao desafio de 
garantir à população vulnerável do município as oportunidades de empoderamento necessárias à 
sua emancipação econômica e social. 

Atendendo o objetivo de definir e executar políticas de emprego, trabalho e renda no 
município de Campinas, A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda – SMTR do Município de 
Campinas – SP foi criada em dezembro de 2008, com o objetivo de fomentar e desenvolver ações 
que contribuam para a inserção produtiva de pessoas, famílias ou comunidades de Campinas, 
prioritariamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  

Para isto, a SMTR possui uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico que 
compreende a implementação de um conjunto (eixos) de estratégias de programas que buscam 
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romper com a situação de vulnerabilidade social e econômica, por meio da superação da 
informalidade e da geração de trabalho e renda. São ações que procuram construir uma 
articulação entre as políticas sociais implementadas pelas secretarias afins (intersetorialidade) da 
Prefeitura Municipal de Campinas e políticas de geração de trabalho e renda, decisivas no 
processo de emancipação das famílias de baixa renda e trabalhadores desempregados. 

A SMTR contem sua estrutura os seguintes Programas e Projetos: 
 

Centro Público de Apoio ao Trabalhador – CPAT 
• Unidade Central – Inaugurada em 16/06/2008 – Avenida Campos Salles, 427 – Centro 

– Atendimento: De segunda a sexta-feira – Das 08h00 às 18h00; 
• Unidade Ouro Verde – Inaugurada em 31/03/2010 – Terminal Horto shopping Ouro 

Verde – Rua Armando Frederico Renganeschi, 61 – Piso Superior – Box 12 – Jd. 
Cristina Campinas – De segunda a sexta-feira – Das 08h00 às 17h00; 

• Unidade avançada de atendimento Campo Grande – Inaugurada em 31/07/2013 – Rua 
Benedito Antonio Filho (Antiga Rua Um), 1.343 – Jd. Santa Clara – De segunda a 
sexta-feira – Das 08h00 às 17h00; 

 
Metas – SMTR 

 
• Integração dos programas e serviços da SMTR (workshop, seminários, reuniões 

sistematizadas, supervisão externa); 
• Articulação e integração com as demais secretarias, autarquias e fundações, 

promovendo a intersetorialidade e potencializando as políticas públicas do 
município; 

• Capacitação permanente dos gestores públicos (diretores, coordenadores, chefes 
de setor, técnicos, servidores operacionais) para melhor atender à população; 

• Garantir a disponibilidade permanente e de qualidade de recursos materiais;  
 

 
Sistema Nacional de Emprego – SINE  

  
 

1. Objetivo Geral 
 

 Operacionalização das funções e ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda através do Convênio Plurianual SINE firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE, desenvolvendo ações de intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, 
qualificação social e profissional, orientação para o trabalho, identificação profissional 
(emissão de Carteira de Trabalho) e informações sobre mercado de trabalho, garantindo um 
espaço destinado ao atendimento do trabalhador com vistas a promover sua inclusão no 
mercado formal de trabalho. 

 
2. Objetivos Específicos  

 
2.1. A Intermediação de mão de obra; 
2.2. O Programa Seguro-Desemprego; 
2.3. A Identificação Profissional consiste na emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CPTS: 1ª via, 2ª Via e Via de Continuação; 
2.4. A Orientação para o Trabalho; 
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Atendimento: 
• Unidade Central – Avenida Campos Salles, 427 – Centro – Atendimento: De segunda a 

sexta-feira – Das 08h00 às 18h00 – Média de atendimentos mensais: 12.000; 
• Unidade Ouro Verde – Terminal Horto shopping Ouro Verde – Rua Armando Frederico 

Renganeschi, 61 – Piso Superior – Box 12 – Jd. Cristina Campinas – De segunda a 
sexta-feira – Das 08h00 às 17h00 – Média de atendimentos mensais: 3.000; 

• Unidade avançada de atendimento Campo Grande – Rua Hum, 1.343 – Jd. Santa 
Clara – De segunda a sexta-feira – Das 08h00 às 17h00 – Média de atendimentos 
mensais: 1.500; 

 
Programa de Qualificação Profissional  

 
 
1. Objetivo Geral 

 
 A Qualificação Profissional tem o objetivo de ampliar as possibilidades de inserção e 
manutenção no mercado formal de trabalho, bem como nos programas de empreendedorismo 
e de geração de trabalho e renda, por meio do incremento da formação e qualificação 
profissional. 
 Expandir a abrangência da oferta de cursos de qualificação social e profissional, 
considerando as variadas demandas por mão de obra qualificada e o perfil dos beneficiários, 
promovendo gradativamente a universalização do direito dos trabalhadores à qualificação, 
com vistas a contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção e manutenção do 
emprego e da participação em processos de geração de trabalho e renda.  

 
 

Casa do Empreendedor  
  

 
1 – Objetivo Geral 

 
Programa municipal de apoio aos micro e pequenos empreendedores formais e informais 
com vista ao seu enquadramento na formalização. 

 
2 – Objetivo Específicos:  

 
1.1.  Orientar, capacitar, formalizar e certificar empreendedores individuais;  
1.2.  Possibilitar a unicidade nos processos de registro e baixa de empresas, fornecendo 

informações e encaminhamentos para a obtenção de Alvarás e licenças na Vigilância 
Sanitária, bem como, Ficha de Informação de Zoneamento;  

1.3.  Orientar e efetivar ações no processo de: alterações de dados cadastrais, emissão de 
nota fiscal, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, atualizações de valores de 
boletos para pagamento; 

1.4.  Orientar sobre: plano, gestão e controle de negócios, qualificação profissional em produtos 
e serviços e na gestão do empreendimento, orientação contábil e jurídica, assessoria de 
comunicação, acesso ao crédito e microcrédito popular e orientado, estímulo à inovação, 
além de programas de apoio oferecidos pelo Município; 

1.5.  Firmar parcerias junto a instituições, além, de integrar-se com outros órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional;  

1.6.  Integrar ações entre o Município, Estado e Federação, celebrando convênios para fins da 
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articulação das respectivas competências;  
 
 
 

 
Atendimento: 
Av.: Campos Salles, 427 – Centro  
Fone: 2117-5178 / 5154 

 

Programa de Economia Solidária  

  
1. Objetivo Geral 

 
Fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, 

visando à geração de trabalho e renda, a inclusão social e produtiva e a promoção do 
desenvolvimento justo e solidário. Este objetivo está relacionado aos objetivos do 
desenvolvimento sustentável das políticas públicas nacionais, voltado à inclusão social e a 
redução das desigualdades, e aos objetivos da política setorial da Prefeitura Municipal 
Campinas de expandir a economia solidária como alternativa para o desenvolvimento local. 

 
2. Objetivos específicos 
2.1 Difundir e fortalecer os empreendimentos autogestionários, por meio de ações de 

fomento, assistência técnica e promoção de tecnologias adequadas ao desenvolvimento 
da economia popular solidária; 

2.2  Implementar o decreto regulamentador da lei que cria o programa municipal de 
economia solidária e propor a adoção de um Estatuto do Empreendimento Autogestionário, 
que permita consolidar sua identidade, implementar um sistema de proteção a seus 
trabalhadores/as; 

2.3  Articular cadeias produtivas, ampliando a produção, distribuição e consumo dos 
produtos da economia popular e solidária, apoiando o consumo ético e responsável, 
contribuindo para a construção de uma rede de relacionamento econômica e solidária 
regional e a implantação de Sistemas Produtivos que agregue maior valor nos produtos 
que participem numa ação Nacional de Comércio Justo e Solidário;  

2.4  Estimular e promover a produção de conhecimentos e tecnologias voltados à 
Economia Popular e Solidária, articulando-os às políticas de educação e de pesquisa nas 
universidades instaladas no município;  

2.5  Criar um Sistema de Informações em Economia Solidária no município, ampliando 
e atualizando periodicamente suas informações; 

2.6  Fortalecer os espaços de organização e de participação da sociedade civil e dos 
demais entes governamentais para a formulação de políticas públicas para a economia 
popular e solidária, em especial a criação do Conselho Municipal de Economia Solidária. 

 
 

Atendimento: 
Av.: Campos Salles, 427 – Centro  
Fone: 2117-5166 
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Programa de Feiras de Comércio e Serviços  

  
1. Objetivo Geral 

 
O Projeto de Feiras visa, fundamentalmente, promover a geração de trabalho e renda através 

de um modelo contendo meios alternativos de geração de trabalho e renda, e impulsionar o 

desenvolvimento autogestionário e sustentável de empreendedores e/ou empreendimentos. 

Assim o fazendo, pretende contribuir para o fortalecimento da Economia autogestionária e sua 

afirmação como estratégia de desenvolvimento sustentável, visando à inclusão social e 

produtiva. 

 
2. Objetivos específicos 

 
2.1. Desencadear a troca de experiências, melhoria da autoestima, valorização pessoal, melhoria 
nas relações interpessoais dos membros familiares, no cotidiano da atividade profissional. 
2.2. Incentivar qualificar empreendedores por meio de um processo de formação cidadã que 

envolve os princípios estruturantes do empreendedorismo e do desenvolvimento sustentável e 

solidário para a produção dos produtos com qualidade e diversidade, assim como de planejar, 

controlar e gerenciar seus próprios negócios, frente à demanda; 

2.3. Estimular e fomentar as redes de negócios que vão além das Feiras; 

2.4. Potencializar a Economia dos Territórios Locais; 

2.5. Exposição, Comercialização e Divulgação de produtos artesanais e serviços. 

Atendimento: 
Av. : Campos Salles, 427 – Centro / Rua Visconde do Rio Branco, 468 
Fone: 2512-1566 

 
 

Banco do Povo Paulista (Parceria com o Governo do E stado de SP)  
 

1. Objetivo Geral 
 

Entidade de microcrédito solidário, sem fins lucrativos, que tem por finalidade gerar emprego, 
renda e inclusão social, através da concessão de crédito para empreendedores de pequenos 
negócios que desejam iniciar ou ampliar seu próprio negócio.  
 

Agência 
Av. : Campos Salles, 427 – Centro / Rua Visconde do Rio Branco, 468 
Fone: 2512-1566 
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Banco da Mulher (Parceria – OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 

 
1. Objetivo Geral 

 
Propiciar o acesso ao crédito para micros e pequenos empreendimentos, a fim de promover a 
geração de renda e a criação de empregos, bem como fomentar a constituição e a consolidação 
de empreendimentos instalados no Município. Linhas de credito diferenciadas. 
 
Atendimento: 
Av. Doutor Moraes Sales, 884, 1º andar – Centro - Campinas/SP 
Fone: (19) 3226-7620 

 
Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 

 Dirceu Pereira Junior 

Diretor de Trabalho e Renda 

 

 

Ilmo. Sr. 

Fernando Vaz Pupo 

Secretário Municipal de Planejamento 


