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AGENDA

Reunião na CNA para
apresentação do Projeto

“Redução da Informalidade
por meio do Diálogo Social”

Data: 21 de setembro

Horário: 15h00 às 17h30

Local: Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil
– CNA, SGAN 601, Módulo K,
Edifício Antônio Ernesto de
Salvo, Salas 03 e 04, Brasília-DF

14ª Reunião do Comitê
Técnico- Executivo

Data: 22/09/2010

Horário: 14h00 às 18h00

Local: Sede  da CNTI- Brasília-DF

  Projeto: Redução da Informalidade
por meio do Diálogo Social

 

INFORMES

No dia 17 de agosto foi realizada a 13ª Reunião do
Comitê Técnico-Executivo, no Ministério da
Previdência Social que teve como pauta a avaliação
global dos planos de ação elaborados nos 04 pilotos
selecionados: Confecção no Agreste Pernambucano,
Construção Civil em Curitiba/PR, Comércio em Porto
Alegre/RS e Setor Rural em Morrinhos/GO.  O
objetivo foi analisar a viabilidade e a forma de
implementação das propostas apresentadas em
cada região. A sistematização das propostas revelou
as seguintes prioridades: educação/qualificação;
crédito; selo social e ambiental; GFIP;
fiscalização; regulamentação e simplificação
dos trâmites para registros de empresas;
boas práticas; seguro-desemprego;
associativismo e pesquisas de perfil. As
discussões sobre as propostas terão continuidade
nas próximas reuniões do Comitê.

A coordenação do projeto participou nos dias 18 e
19 de agosto de reunião realizada na sede da
FETAESC- Federação dos Trabalhadores na
Agricultura, em Florianópolis/SC, juntamente
com o representante da CONTAG, Luismar Ribeiro,
representantes da FETAESC e do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais que teve como objetivo
conhecer os principais problemas relacionados à



Local: Sede  da CNTI- Brasília-DF

Oficina do Piloto Setor Rural
em Ituporanga/SC

Regularização do contrato
de curta duração para a

agricultura familiar.

Data: 14 de outubro

Horário: 09h00 às 18h00

Local: Ituporanga/SC

Seminário de Integração dos
Pilotos:"Dialogar para

formalizar"

Data: 24 e 25 de novembro de
2010.

Horário: 09h00 às 18h00.

Local: Instituito Israel Pinheiro-
Brasília- DF

         
 OUTRAS NOTÍCIAS:

Curso OIT

A OIT- Organização Internnacional
do Trabalho - promoverá o Curso
"Estratégias para la extensión de
lá protección social para
trabajadores en la economía
informal"

Data: 18 a 19 de outubro de
2010

Local: Montevidéu- Uruguai

 

informalidade enfrentados pelos trabalhadores e
empregadores do setor rural, especificamente na
agricultura familiar nos municípios de Santa Catarina.
A coordenadora apresentou o projeto “Redução da
Informalidade por meio do Diálogo Social”, relatando
as experiências dos pilotos selecionados. Definiu-se
iniciar um novo piloto a partir da I Oficina agendada
para o dia 14 de outubro, a ser realizada em
Ituporanga/SC, tendo como tema: “A regularização
do contrato por curta duração na agricultura
familiar”.

  

         
foto das reuniões realizadas na FETAESC, Florianópolis/SC

O diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz,
apresentou no dia 25 de agosto, na reunião do
Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), o projeto “Redução da informalidade por
meio do diálogo social”, destacando o objetivo e a
proposta de execução nos  04 pilotos selecionados,
além das parcerias firmadas. A apresentação obteve
grande repercussão na mídia e resultou em uma
ampla divulgação do projeto.



Local: Montevidéu- Uruguai

Convênio MPS e
Governo do Estado de

Goiás.

 A parceria com o Instituto
Nacional de Previdência
Social (INSS) e a Secretaria
de Educação do Estado de
Goiás (SEDUC), lançou no dia

14 de setembro o Programa de

Educação Previdenciária (PEP)

com a sua inserção nas escolas,

tendo como ponto de partida uma

aula inaugural para professores

das escolas públicas de Goiânia,

Aparecida de Goiânia, Novo Gama

e Águas Lindas de Goiás. O

Projeto é Piloto e inicialmente

vigorará por 24 meses, podendo

se expandir para outros estados,

dependendo das parcerias a

serem firmadas.

Foto da Reunião do Conselho Nacional da Previdência Social - CNPS

Foi publicado no dia 17 de agosto, no site do
DIEESE o edital de chamada pública para
criação de um banco de currículos para
contratação de consultores do projeto Redução
da Informalidade, nas seguintes áreas de
atuação: economia, contabilidade,
administração, direito, informática e
comunicação. O edital foi exibido na página do
DIEESE www.dieese.org.br até o dia 17 de
setembro.

   PRÓXIMOS PASSOS

Encontra-se em fase de discussão as propostas
para a produção de um vídeo, produto financiado
pelo projeto, que visa à conscientização sobre as
questões referentes ao trabalho informal e
benefícios da previdência social. Sugestões serão
apresentadas pelos membros do Comitê Técnico na
próxima reunião.

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


