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Recurso para trabalhadores 
de Nova York:

O gabinete 
de políticas  
e normas 
de trabalho

Recursos 
Também podemos ajudá-lo a estabelecer contato com:

 � Assistência à imigração
 � Aulas de inglês
 � Seguro de saúde low-cost
 � Benefícios públicos
 � Aconselhamento financeiro gratuito
 � Preparação de impostos gratuita
 � Programas de educação e treinamento

Para obter mais informações, ligue para o 311 ou envie 
um e-mail para OLPS@dca.nyc.gov.

O departamento de assuntos do consumidor (DCA) de Nova 
York protege e melhora as vidas econômicas diárias dos 
nova-iorquinos para criar comunidades prósperas. Através do 
trabalho de nosso gabinete de política e normas de trabalho, o 
DCA capacita famílias fornecendo as ferramentas e os recursos 
necessários para conseguirem saúde financeira e equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional.
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O gabinete de políticas e normas de 
trabalho (OLPS) do departamento 
de assuntos do consumidor é o 
recurso central dos trabalhadores 
de Nova York. Somos um organismo 
dedicado do governo municipal que 
serve de recurso aos trabalhadores 
de Nova York. Protegemos e 
promovemos normas e políticas do 
trabalho que criem locais de trabalho 
justos para garantir que todos os 
trabalhadores possam exercer seus 
direitos, independentemente de seu 
estatuto de imigração.

O que fazemos por você:

Aplicação 

Conscientização e educação 

Departamento de cuidados remunerados

 Admissão de denúncias  
e encaminhamento 

 Pesquisa, defesa e desenvolvimento  
de políticas 

Como nos contatar:

 Ligue para o 311 (212-NEW-YORK fora de 
Nova York). Indique "Paid Care" (cuidados 
remunerados), "Paid Sick Leave" (ausência 
por doença paga), "Freelance Workers" 
(trabalhadores em regime de freelance), 
"Grocery Workers" (trabalhadores de 
mercearia), "Commuter Benefits" 
(benefícios de trabalhadores pendulares).

 Envie um e-mail para OLPS@dca.nyc.gov 

 Visite nyc.gov/dca

Admissão de denúncias  
e encaminhamento 
Tratamos de reclamações relativas às leis do local 
de trabalho e investigamos reivindicações ao abrigo 
das leis que aplicamos, tal como a Paid Sick Leave 
Law. Para tratar de outras questões, estabelecemos 
o contato entre os trabalhadores e as devidas 
agências governamentais, prestadores de serviços 
locais e recursos para os ajudar a exercer e proteger 
seus direitos e a obter serviços essenciais.

Pesquisa, defesa  
e desenvolvimento de políticas 
Realizamos pesquisas no mercado de trabalho 
para criar novas iniciativas associadas a políticas 
que se adaptem a uma economia em constante 
mudança e que fortaleçam as leis de proteção para 
trabalhadores particularmente vulneráveis, incluindo 
pessoas de cor, mulheres e imigrantes.

Aplicação 
Aplicamos as principais leis e regras do trabalho em 
Nova York, incluindo:

 � Paid Sick Leave Law
 � Freelance Isn’t Free Act
 � Commuter Benefits Law 
 � Grocery Workers Retention Act 
 � Living and Prevailing Wage Laws

Conscientização e educação 
Educamos os trabalhadores — além dos 
empregadores e do público — sobre as leis de 
proteção no local de trabalho locais, estaduais e 
federais. Formamos parcerias com os trabalhadores 
e as organizações de trabalhadores para garantir que 
estes conheçam seus direitos e possam defendê-
los. Também educamos os empregadores sobre 
suas obrigações ao abrigo das leis dos direitos dos 
trabalhadores para gerar uma cultura de conformidade. 

Departamento de cuidados remunerados
Temos uma divisão pioneira dedicada à defesa 
dos direitos dos trabalhadores de cuidados 
remunerados, tais como auxiliares de saúde em 
casa e auxiliares de cuidados pessoais, assistentes 
domésticos, babás, cuidadores e funcionários de 
limpeza. Deste modo, melhoramos a qualidade dos 
empregos de cuidados remunerados e fortalecemos 
o sistema de cuidados remunerados.


