
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA 
Estagiários: 

Marta Rodrigues 

Rafael Macedo 

Renata Gonçalves 

Rosa Broetto 

Coordenadora: Roseméri Dall Agnol 



O QUE É O PROGRAMA DE INCLUSÃO 

PRODUTIVA? 

 É um programa da INTEGRAÇÃO ao mundo do trabalho e 

está dentro da Proteção Social Básica; 

 Tem como objetivo o Preparo e Inserção ao mundo do 

trabalho; 

 Por meio de ações de inclusão produtiva através de cursos 

de qualificação profissional, intermediação de mão-de-obra, 

apoio ao microempreendedor individual, a ECONOMIA 

SOLIDÁRIA, etc. 

 Oficinas sobre o trabalho e suas relações através da cartilha 

desenvolvida dentro do programa. 

 

Está localizado junto a Secretaria de Assistência Social 

Rua: Pernambuco, 1900 Centro Fone:3392-6406 



ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 São ações integradas de economia popular e solidária sob a 
forma de apoio à comercialização de produtos e serviços, é 
um caminho para inclusão social e uma alternativa a geração 
de trabalho e renda de forma sustentável, solidária e 
humanizada. 

 Três dimensões: 

 Economicamente: é considerada um jeito de fazer a 
atividade econômica de produção ou consumo baseado na 
democracia e na cooperação, o que chamamos de 
autogestão; 

 Culturalmente: envolve estar no mundo consumidor e 
consumir de forma consciente e sustentável os produtos 
locais, saudáveis e que não afetam o meio ambiente; 

 Politicamente: é um movimento social que luta pelas 
mudanças da sociedade, a partir dos valores da 
solidariedade, democracia, cooperação, preservação 
ambiental e dos direitos humanos. 

 



CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 É um espaço para iniciativas de empreendimentos 
públicos solidários com o  objetivo de promover a auto 
sustentabilidade dos usuários; 

 Oferece capacitações, oficinas, palestras e feiras para a 
população; 

 O objetivo principal do espaço Centro Público de 
Economia Solidária é inserir o indivíduo na sociedade, 
abrindo campos de oportunidade de trabalho, tornando 
os cidadãos economicamente ativos, fortalecendo 
vínculos entre os usuários afim de que cooperem e 
sejam capazes de ser e financeiramente 
independentes. 

 
 Endereço: Rua 25 de Agosto esquina com a Rua da Lapa, no Complexo Ciro 

Nardi – É vinculado com o Inclusão Produtiva onde pode ser tiradas as 
duvidas pelo telefone: 3392-6406 

 

 



FEIRAS FIXAS E ITINERANTES 

 Os produtores da Economia Solidária do Município de 

Cascavel tem seu artesanatos e alimentos expostos e 

comercializados nos seguintes pontos: 

FEIRAS FIXAS: 

 Feira da Prefeitura – Todo início de mês no Hall de entrada. 

 Feira da Seaso – Todas as 6ª feiras na entrada da Secretaria. 

 Feira do Pequeno produtor – Terças, Quintas e Domingo. 

 Espaço do Lago – anexo a Secretaria do meio Ambiente – 

Terça à Domingo das 13h30 às 18h00. 

FEIRAS ITINERANTES: 

 Show Rural, Fecom, Feira de Santa Maria – Rs, Festa do 

Morango,Fest Flores, Expovel entre outros. 

 



Para a apresentação deste serviço fizemos uso dos 

seguintes materiais de apoio: 

 Mandala em papel Kraft com dimensão de 1,20 x 

1,20,confeccionada pelos estagiários, este recurso 

foi utilizado para dar maior visibilidade da dinâmica 

de trabalho deste serviço. 

 Distribuição de cartilhas do Programa de Inclusão 

Produtiva de Assistência Social – DICAS E 

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO E SUAS 

RELAÇÕES. 


