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Descrição da Solicitação – Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 

 

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS  

 Geração de Emprego e renda / capacitação profissional visando o ingresso do jovem ao 

mercado de trabalho, mas ele não consegue emprego  

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Expansão dos Programas de geração de emprego e renda 

 Geração de emprego em Araçatuba – carente de indústrias 

 Melhorias nas ações de geração de emprego e renda na região - Guararapes 

 Apoio para a criação de novas empresas também em regiões de baixa renda 

 Projetos inovadores na industrialização de modo a ampliar a oferta de trabalho  

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Investimento e maior oportunidade de implantação das unidades de ensino profissionalizantes 

em municípios de menor população – Monte Azul 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantação de programas de apoio e capacitação ao microempreendedor  

 Capacitação e cursos para recepcionar turistas e direcionar os investimentos para o tema 

estabelecido 

 Descentralizar o ensino profissionalizante para os munícipios – Viradouro  

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Facilitar / incentivar acesso ao primeiro emprego 

 Implantação de Centro de Formação dos Profissionais – Iacanga 

 Cursos itinerantes de capacitação para tecnologia e modernização das empresas Macatuba 

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de cursos profissionalizantes de interesse municipal – Itirapina 

 Instalações de novos cursos técnicos profissionalizantes 

 Capacitação de mão de obra – Valinhos 

 Emprego e trabalho – Valinhos 

 Mais Frentes de Trabalho – Itobi 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Ampliação de cursos profissionalizantes 

 Parceria com iniciativa privada para qualificar os cidadãos vulneráveis 

 Atração de investimentos de empresa de tecnologia e fortalecimento do empreendedorismo 

 Investimento maior em qualificação profissional e geração de emprego e renda nos programas 

e projetos nos municípios  

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de postos de trabalho formal com carteira assinada 

 Geração de emprego e renda 

 Curso, capacitação  

 Integração da região – trabalho em conjunto 

 Dinamização do mercado de trabalho 

 Inserir atividades complementares como forma de qualificação profissional para jovens, 

possibilitando a entrada no mercado de trabalho 

 Qualificação e implementação do Menor Aprendiz 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fomento através da injeção de recursos mediante convênios Estado x Prefeituras 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo para atração de novas empresas, elevando a possibilidade de emprego e qualificação 

do profissional 

 Incentivo a empresas se instalarem no município para geração de trabalho 

 Criação de sistema de financiamento a juros baixos para pequenos médios empresários 

 Investimentos na atração de empreendimentos e empresas para cidade – Guaimbê 

 Fomento ao empreendedorismo e consequentemente a geração de empregos – Palmital 

 Apoio à instalação do Museu Paleontológico – Marília 
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 Implantação de cursos profissionalizantes – Oscar Bressane 

 Ampliar a oferta de qualificação de mão de obra; implantação de Distritos Industriais nas 

pequenas cidades – Maracaí 

 Desenvolvimento Econômico - recursos para infraestrutura com criação de Parques Industriais 

– Florínia 

 Programas e financiamentos voltados aos pequenos negócios, com o respaldo do SEBRAE, 

potencializando este formador de empreendedores 

 

RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Expansão dos Programas de Geração de Emprego e Renda – Rancharia 

 Expansão dos Programas de Qualificação Profissional – Rancharia 

 Retorno do Programa Frentes de Trabalho – Rancharia  

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Frentes de trabalho – incentivo a instalação de novas empresas e as existentes – Rancharia 

 Criação de empregos – através de ações governamentais 

 

RA Registro          

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Ministrar de cursos, palestras, treinamentos, qualificações para novos empreendedores 

 Investimento na qualificação profissional 
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RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Desenvolvimento para aumento das atividades de geração de emprego 

 Mais empregos, mais cursos para qualificação de pessoas 

 Aumento de cursos para capacitação e qualificação profissional 

 Mais cursos – empreendedorismo – Tanabi 

 Melhoria na capacitação / qualificação de profissionais 

 Fortalecer o Primeiro Emprego 

 

RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhor qualificação profissional 

 Criação de postos de trabalho na região 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Qualificação de mão de obra para o emprego técnico e profissional  

 Emprego – cursos de qualificação 

 Auxilio na metodologia de crescimento de empregos no município 
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 Instalação de Centro Educacional para Capacitação – Cajamar 

 Melhorar a difusão do ensino profissionalizante 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Regularização como prioridade para gerar renda aos municípios - programa de geração de 
emprego através da atenção especial a informalidade 

 Qualificar e atender o 1º, emprego e requalificar o emprego para a população mais idosa 

 Emprego geração de subsídios e/ou benefícios para estabelecimento de novas empresas 

 Apresentar e fomentar programas de trabalho com treinamento para população de baixa 
renda e desprotegida 

 

 

 

 


