ACESSUAS Trabalho

CEDAP leva Ação Comunitária para o Campina Grande
O programa ACESSUAS Trabalho, que acontece em Campinas por meio de convênio entre a
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) e o CEDAP, promove mais
uma Ação Comunitária nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, no bairro Campina Grande, região
noroeste de Campinas.
O evento é aberto ao público, das 9h às 17h, e acontece no CEDAP Campina Grande (R. Moacyr
Barbosa, 128 - Campina Grande. Campinas-SP). Durante o dia de atividades as pessoas poderão
participar de oficinas sobre o mundo do trabalho, assistir filmes e documentários sobre o tema,
aprender a elaborar currículos, e acessar serviços do CPAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), entre
outros, tudo gratuitamente.
A Ação Comunitária leva até bairros distantes serviços que são encontrados mais facilmente no
centro da cidade. "Na ação que fizemos no CIC Vida Nova, mais de 200 pessoas compareceram ao
longo dos três dias. A participação foi relevante e demonstra o interesse na busca por qualificação
profissional e a demanda por esses serviços", observa Lívia Nazatto, coordenadora do Acessuas
Trabalho no CEDAP.
O Acessuas Trabalho
O ACESSUAS Trabalho (Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho) é uma
ação que integra o Programa Brasil Sem Miséria do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS. Em
Campinas, ele se desenvolve por meio de convênio entre a Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) e o CEDAP, com recursos federais e prazo determinado.
O objetivo principal do programa é contribuir para que as pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade e risco social e pessoal aumentem suas possibilidades de acesso a oportunidades de
trabalho e de obtenção de renda. Saiba mais sobre este programa em nossa página "Projetos".
Serviço:
Ação Comunitária sobre o Mundo do Trabalho
Local: CEDAP Campina Grande (R. Moacyr Barbosa, 128 - Campina Grande. Campinas-SP)
Horário: 9h às 17h
Data: 6 de novembro
Parceiros: CPAT, FUMEC.
Mais Informações: www.cedap.org.br

