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- 22ª Reunião do Comitê
Técnico – Executivo

Data: 29 de novembro
Local: Brasília- DF

- Distribuição do Vídeo
Memorial
Vídeo com depoimentos de

trabalhadores na construção

civil, confecções e setor

rural, para os Escritórios

Regionais do DIEESE e

parceiros do projeto, a ser

utilizado em atividades de

educação e conscientização

sobre o tema da

informalidade – a partir de

novembro de 2011.

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Pesquisa de Grupos Focais no
Comércio de Porto Alegre/RS

    Foi realizada no dia 24 de outubro a última fase da Pesquisa

de Grupos Focais no Comércio de Porto Alegre (RS). Parte do

projeto Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social, a

pesquisa  foi  executada  pelo  DIEESE  e  financiada  pela

Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  e  pelo  Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo foi traçar o

perfil e as principais demandas dos trabalhadores do piloto do

Comércio.

 

    Na primeira etapa, realizada nos dias 13 e 14, os grupos focais

foram  constituídos  por  proprietários  e  auxiliares  do  Centro

Popular de Compras de Porto Alegre (Camelódromo). Já no dia

24, participaram trabalhadores do comércio de rua do município.

As informações obtidas serão analisadas e sistematizadas e os

resultados divulgados posteriormente.

    Essa pesquisa inédita, que favorecerá o conhecimento sobre

os  comerciantes  populares,  contou  com  a  participação  da

seguinte  equipe  do  DIEESE:  Daniela  Sandi;  Sirlei  Márcia  de

Oliveira; Patrícia Costa; Stênia Cássia e Ana Cleonice Pereira.



Seminário de Capacitação de
Lideranças Locais no Piloto do Setor Rural

em Ituporanga e Canoinhas/SC
     

    No  dia  18  de  outubro  foi  realizado  o  II  Seminário  de

Capacitação de Lideranças Locais no piloto do Setor  Rural em

Ituporanga/SC. Além do Dieese, estiveram presentes agricultores

familiares da região, representantes do legislativo e do Sindicato

de  Trabalhadores  Rurais  de  Ituporanga,  Fetaesc,  Contag  e

técnicos do INSS/MPS, que passaram orientações do Programa

de  Educação  Previdenciária  sobre  a  cobertura  da  previdência

social rural.

    Os  participantes  destacaram os  avanços  na  utilização  do

contrato  de  curta  duração  previsto  na  lei  11.718/2008  e  a

necessidade  de  sensibilização  e  conscientização  dos

trabalhadores rurais sobre a formalização.

    Já  no  dia  19,  a Coordenação do Projeto,  juntamente  com

representantes da Fetaesc e da Contag, participou do “Seminário

Estadual  da  Cadeia  Produtiva  da  Erva  Mate”,  realizado  em

Canoinhas/SC, com o apoio de diversas entidades locais, dentre

elas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais,  Epagri,  Sindimati  e

Astramate. A auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego,

Lílian Rezende, apresentou as normas e critérios que orientam a

inspeção no trabalho e a sua aplicação no meio rural.

    

 

I Oficina do Piloto da Cajucultura



  

    Dando  início  às  atividades  do  piloto  da  Cajucultura,  foi

realizada nos dias 21 e 22 de outubro, em Fortaleza (CE), a I

Oficina de Sensibilização,  que contou com a participação de

técnicos do INSS local, do Ministério da Previdência Social e de

produtores  familiares  sócios  da  Cooperativa  Central  de

Produção da castanha do caju e das minifábricas.

   

    Na  ocasião,  foi  construído  coletivamente  o  desenho  da

cadeia produtiva da cajucultura e discutido o seu funcionamento

e estrutura,  com a identificação das principais demandas do

setor para dar início ao processo de mobilização em prol da

formalização  em  todas  as  etapas  da  produção  e

comercialização.

Comitê Técnico-Executivo

    O  Comitê  Técnico  do  Projeto  se  reuniu nos  meses  de

setembro e outubro para discutir  a execução do projeto nos

pilotos selecionados. Na última reunião, realizada no dia 27 de

outubro,  no  escritório  do  DIEESE  em  Brasília  –  DF,  foi

convidado  o  Prof.  Daniel  Rech,  assessor  jurídico  da  União

Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia

Solidária,  e autor do livro “Cooperativas – uma alternativa de

organização popular” (Rio de Janeiro: FASE/DP&A, 2000), para

apresentar as iniciativas legislativas recentes para fomentar a

economia solidária, com o objetivo de avaliar possíveis ações

do piloto da Cajucultura no Ceará.

Grupo de Trabalho Interministerial

    A primeira reunião do Grupo de Trabalho, com finalidade de

acompanhar, discutir, analisar e avaliar as propostas do Projeto

de  Redução  da  Informalidade  por  meio  do  Diálogo  Social,

criado pela Portaria Interministerial no. 491 de 10 de agosto de

2011,  foi  marcada para o dia 03 de novembro,  em Brasília,

com a seguinte pauta: 1) Apresentação do projeto coordenado

pelo  DIEESE;  2)  Simplificação  como medida  de  estímulo  à

formalização  –  MEI/DUMEI,  Folha  Digital  e  Simplificação da

Contratação pelo Segurado Especial; 3) Início das discussões

sobre outras medidas de estímulo à formalização e de inclusão

previdenciária.



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

 


