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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Seminário no Piloto Setor Rural em
Ituporanga/SC - Capacitação de lideranças

locais para a contratação de assalariados na
agricultura familiar

    No dia 07 de junho foi realizado o Seminário de Capacitação no
Piloto  Setor  Rural  em  Ituporanga/SC,  com  a  participação  de
integrantes do Comitê Técnico – Executivo: DIEESE, CONTAG e
Nova  Central  Sindical  dos  Trabalhadores  –  NCST,  e  dos
representantes  locais,  dentre  eles,  trabalhadores,  governos,
entidades sindicais e produtores familiares.

    O evento teve como objetivo capacitar a rede local sobre os
avanços das ações propostas para  o Piloto,  especialmente  no
que  se  refere  aos  instrumentos  de  registro  oficial  dos
trabalhadores nos contratos de curta duração, visando qualificar
os multiplicadores da rede local. Foi distribuído aos participantes
folder com orientações sobre a Lei 11.718/08 para o agricultor
familiar.

O que é necessário saber sobre a Lei 11.718/08 para
a Agricultura Familiar:
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DIRIJA-SE AO SINDICATO DE TRABALHADORES
RURAIS DA SUA REGIÃO E INFORME-SE SOBRE O
SISTEMA DE REGISTRO INFORMATIZADO DO
CONTRATO DE CURTA DURAÇÃO!

    Em agosto de 2011 será  realizada mais  uma atividade de
capacitação para as lideranças locais, tendo em vista a próxima
safra da cebola que se iniciará em setembro do ano corrente.

Piloto Comércio em Porto Alegre/RS

      

    Foi realizada no dia 29 de junho de 2011, em Porto Alegre, na
SMIC (Secretaria de Produção e Indústria e Comércio) a Reunião
do Piloto Comércio Porto Alegre, que contou com a participação
dos representantes das instituições: SMIC,  DIEESE,  Comissão
Estadual  de  Emprego,  Força  Sindical  e  Sindec,  SEBRAE,
Fecomércio-RS  ,  Sindilojas  Porto  Alegre,  e  Secretaria  do
Trabalho e Desenvolvimento Social.

    Entre os assuntos abordados, destacaram-se a proposta de
questionário da pesquisa no camelódramo de Porto Alegre e os 
cursos  de  capacitação  do  Piloto  previstos  para  o  segundo
semestre de 2011, além de informes gerais do Projeto.

 
 

Reuniões do Comitê Técnico-Executivo
  

    Foram realizadas a 17ª e a 18ª Reunião do Comitê Técnico
– Executivo do Projeto Redução da Informalidade por meio do
Diálogo  Social,  nos  dias  31  de  maio  e  29  junho.  Foram
discutidos os cursos de capacitação previstos para o segundo
semestre; a implementação do processo de simplificação das
obrigações  acessórias  para  o  produtor  rural,  contrato  com
base  na  lei  11.718/2008;  e  o  novo  piloto  sobre  Economia
Solidária  no  setor  da  Cajucultura.  Destacaram-se  as
participações da Diretora Nacional do Programa de Educação
Previdenciária/  INSS/ MPS, Renata Melo,  e da representante
da Fundação Banco do Brasil, Rosângela Brandão.

Grupo de Trabalho - coordenado pelo
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Ministério da Previdência Social

    Em junho, a Secretaria de Políticas de Previdência Social do
MPS coordenou reuniões com o grupo técnico para tratar das
demandas  de  simplificação  das  obrigações  acessórias  dos
segurados especiais/pequenos produtores rurais e também do
MEI  (microempreendedor  individual).  Foi  apresentada  pelo
representante da Receita Federal, a estratégia de implantação
da  folha  digital  –  e-Social  –  para  o  grupo  constituído  pela
CONTAG, DIEESE, SEBRAE, Ministério da Previdência Social,
Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal do Brasil e
Caixa Econômica Federal. Foi realizada nova reunião no dia 04
de julho em Brasília para avançar nas discussões técnicas.

Convênio Dieese e Fundação Banco do
Brasil - Piloto da Cajucultura no Ceará

    Foi aprovado pela Fundação Banco do Brasil -  FBB-   a
concessão  de  investimento  social,  do  tipo  não  reembolsável
para  a  execução  do  Projeto:  Estratégias  de  Redução  da
Informalidade na Cadeia da Cajucultura no Estado do Ceará. O
convênio entre o Dieese e a FBB será executado como mais
um piloto do Projeto:  Redução da Informalidade por meio do
Diálogo Social e terá a duração de 24 meses, com início das
atividades em agosto de 2011.

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica
entre o DIEESE e o Comitê de Incentivo à

Formalidade de Curitiba/PR.

    O  DIEESE  formalizou  a  indicação  da  técnica  Lenina
Formaggi para compor o Comitê de Incentivo à Formalidade,
com a sua participação nas reuniões mensais desse Comitê em
Curitiba/PR, que tem como objetivo discutir as ações voltadas
para o enfrentamento da informalidade no setor da construção
civil no Estado do Paraná. A coordenação do projeto considera
que  essa  parceria  trará  importantes  contribuições  para  a
execução das ações  propostas para o piloto da Construção
Civil em Curitiba/PR. Está previsto para agosto a aplicação do
curso  de  capacitação  sobre  educação  previdenciária  aos
integrantes do Comitê.

Reunião com o Deputado Rogério Peninha

    No dia 16 de junho, a Coordenação do Projeto juntamente
com os representantes da Contag e da FETAESC, se reuniram
com o  Deputado  Rogério  Peninha  Mendonça-PMDB/SC,  no
escritório  do  DIEESE  em Brasília.  O  Deputado  demonstrou
interesse  em participar  e  contribuir  com as  ações  previstas
para  o  Piloto  do  Setor  Rural  em Ituporanga/SC,  visando  à
melhoria das condições de trabalho dos agricultores da região.
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Boletim elaborado como parte do Projeto “Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social”.
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