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Atividades desenvolvidas
Piloto confecções no
Agreste Pernambucano
Piloto Comércio em
Porto Alegre/PR
Piloto Construção Civil
em Curitiba/PR
Piloto Setor Rural em
Ituporanga/SC

AGENDA

- Oficina: Metas de
formalização

Dias 14 e 15 de abril de
2011
Local: Hotel Transamérica
Executive – Rua Monte
Alegre, 835, Perdizes, São
Paulo – SP.
Participantes: DIEESE e
Comitê Técnico - Executivo

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

    
    Foi realizada no dia 22 de fevereiro de 2011, em Brasília, a 16ª
Reunião do Comitê Técnico-Executivo do Projeto, que contou com
a participação de representantes das instituições: DIEESE; Força
Sindical;  Nova  Central  Sindical  de  Trabalhadores  –  NCST;
Organização  Internacional  do  Trabalho  –  OIT,  Ministério  da
Previdência Social – MPS, e Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.  Entre  os  assuntos  abordados,  destacaram-se  as
contribuições das organizações nacionais para a implementação
das ações locais em prol da formalização definidas no Seminário
de Integração dos pilotos. A discussão será retomada na Oficina:
“Metas Intermediárias” agendada para os dias 14 e 15 de abril,
em São Paulo.

NOTÍCIAS DOS PILOTOS

Piloto confecções no Agreste Pernambucano

    No dia 24 de fevereiro de 2011, foi realizada a primeira reunião
do  Conselho  de  Desenvolvimento  da  Cadeia  Têxtil  e  de
Confecções,  presidida  pelo  governador  do  Estado  de
Pernambuco, Eduardo Campos. Apresentou-se o Núcleo Gestor
da Cadeia Têxtil  e  de Confecções em Pernambuco,  o qual foi
constituído  com  o  objetivo  de  integrar  e  monitorar  o
desenvolvimento  das  ações  no  setor.  Participam  do  Núcleo
Gestor, representantes das secretarias estaduais, da Federação
das  Associações  Comerciais  de  Pernambuco  (Facep),  da
Petroquímica  Suape,  dos  Sindicatos  da  Indústria  do  Vestuário
(SindVest) e da Indústria de Fiação e Tecelagem (SindTêxtil). O
Coordenador  de  Pesquisas,  Francisco  Oliveira,  representou o
DIEESE na ocasião, bem como a coordenação local formada por
Jackeline Natal e Milena Prado.



       Aluísio Moreira/SEI

Veja  a  matéria  na  íntegra:  http://www.portaisgoverno.pe.gov.br
/web/portal-pe/exibir-noticia?groupId=199430&articleId=573542&
templateId=206875

Piloto Comércio em Porto Alegre/PR

    O  DIEESE  participou  no  dia  15  de  março  de  2011  do
lançamento da Linha da Pequena Empresa, em Porto Alegre. A
iniciativa  é  uma  parceria  entre  a  Secretaria  Municipal  da
Produção, Indústria e Comércio (Smic) e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS), importantes
parceiros  no  projeto  “  Redução da  Informalidade por  meio  do
Diálogo Social”.

    O  objetivo  do  ônibus  é  facilitar  a  formalização  de  micro  e
pequenos empreendedores individuais e prestar orientação sobre
gestão empresarial,  micro crédito,  entre outras informações.  O
ônibus  funcionará  a  partir  de  abril  até  dezembro/2011,
percorrendo 37 bairros da Capital.



    Acesse:  http://www.dieese.org.br/informalidade/blog/2011
/03/lancamento-da-linha-da-pequena-empresa-em-porto-alegre/

_____________________________________________________

 
 
Piloto Construção Civil em Curitiba/PR

   
    Após o Seminário de Integração dos Pilotos,  realizado em
novembro de 2010, o DIEESE participou de reuniões do Comitê
de Incentivo à Formalidade na Construção Civil no Paraná,  e
apresentou  o  plano  de  ação  definido  para  o  piloto  de
Curitiba/PR aos participantes,  que expuseram o interesse em
contribuir  com o desenvolvimento das ações no piloto.  Outra
iniciativa  apresentada na  última reunião  é  a  atualização das
informações descritas  na cartilha  elaborada pelo Comitê em
2006,  sobre  as  exigências  trabalhistas,  de  segurança,
previdenciárias e técnicas na construção de obra. O objetivo é
oferecer  orientações à sociedade a respeito da formalização
de trabalhadores no setor da construção civil.

Piloto Setor Rural em Ituporanga/SC

    A Coordenação do Projeto e representantes da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina
-  FETAESC se  reuniu no Ministério  da  Previdência  Social  –
MPS no dia 29 de março, com o Diretor do Departamento do
Regime  Geral  da  Previdência  Social  -  MPS,  para  iniciar
tratativas para a operacionalização da contratação por  curta
duração  de  trabalhadores  rurais  na  agricultura  familiar  e
implementação das ações definidas para o piloto em prol da
formalização no setor.  

Boletim elaborado como parte do Projeto “Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social”.

 


