
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 02 de setembro de 2019 – Segunda-feira – Edição 66 

GOVERNO LANÇA PROGRAMA “ MEU EMPREGO -  

TRABALHO INCLUSIVO” 

Ação vai garantir 17 mil vagas para cursos de qualificação profissional e  

promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho  

Lançado nesta segunda-feira, o programa "Meu Emprego - Trabalho Inclusivo" tem 

como objetivo promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e permanência 

de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e oferecer 17 mil vagas para 

cursos de qualificação técnica e empreendedora ainda este ano. A ação também vai 

apoiar os empregadores na busca ativa na captação de candidatos com necessida-

des especiais, na definição das vagas de trabalho e na orientação para análise de 

funções. Esta iniciativa faz parte do programa Meu Emprego, lançado em junho, 

uma plataforma que integra todos os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Es-

tado e que ampliou em 43% o número de vagas oferecidas por ano (de 103,5 mil 

para 148,7 mil). LEIA + http://bit.ly/2lsl076 

 

 

 

 

 

BOM PRATO BRÁS, NA CA-

PITAL, É REFORMADO 

Entregue hoje pelo Governo Estadual, o 

Bom Prato Brás foi a segunda unidade 

da rede a passar por uma ampla re-

forma. A primeira foi a de Campos Elí-

seos, em junho. Todos os recursos usa-

dos na obra foram exclusivos da inicia-

tiva privada. O restaurante ganhou um 

novo e moderno sistema de climatiza-

ção para manter a temperatura ambi-

ente sempre agradável, além de pin-

tura, novo piso antiderrapante, troca de 

forro e identidade visual nova. Na uni-

dade, são oferecidos diariamente, de se-

gunda a sexta, 300 cafés da manhã e 

2.000 almoços.  

O PROGRAMA 

Os restaurantes populares Bom Prato 

oferecem alimentação balanceada e de 

qualidade, com foco na população de 

baixa renda, idosos e pessoas em situa-

ção de vulnerabilidade. É o maior pro-

grama de segurança alimentar do país e 

um dos maiores do mundo em número 

de refeições servidas, com 227 milhões. 
Atualmente, há 57 unidades no Estado.  

LEIA + http://bit.ly/2jYdgcD 

 

CAPITAL TEM PRIMEIRA PRAÇA REVITALIZADA PELO PROBRAMA SP + BONITO 

O Governo Estadual entregou no último sábado a Praça Santos 

Coimbra, no bairro do Morumbi, totalmente recuperada com ser-

viços de limpeza, jardinagem, restauração do playground (parqui-

nho para crianças) e plantio de mudas. A ação faz parte do pro-

grama SP + Bonito que está sendo viabilizado com apoio da inicia-

tiva privada. Atualmente, 200 áreas na capital serão revitalizadas e 

em breve, a iniciativa será ampliada para outras regiões metropo-

litana do Estado. As empresas que queiram participar do SP + Bo-

nito podem procurar as Subprefeituras da Capital para adesão. 

LEIA + http://bit.ly/2koOGlk 

 

 

 


