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Seminário integra Pilotos do
Projeto de Redução da Informalidade

Mesa de abertura do Seminário de Integração dos Pilotos

     Foi realizado  em  Brasília,  nos  dias  24,  25  e  26  de

novembro,  o  Seminário  de  Integração  dos  Pilotos  do

Projeto  “Redução  da  Informalidade por  meio  do  Diálogo

Social”, que contou com a participação de representantes

de entidades governamentais da esfera federal, estadual e

municipal, entidades parceiras (nacionais e internacionais) e

entidades sindicais de trabalhadores e patronais dos pilotos

selecionados:  Comércio  em  Porto  Alegre/RS,  Construção

Civil em Curitiba/PR, Setor Rural na Agricultura Familiar em

Ituporanga/SC e Confecções no Agreste Pernambucano.

   Nos dias 24 e 25, com a presença dos atores sociais,

foram constituídas mesas redondas para apresentações e

debates em torno dos temas: trabalho desprotegido (rural e

urbano),  fiscalização  e  qualificação  profissional.  As

atividades do seminário voltaram-se especialmente para a

integração e troca de experiências por meio de trabalhos

em  grupos  e  exposições  de  alternativas  locais  para  o



   

   

  

    

   

  

  

enfrentamento  da  informalidade  e,  por  fim,  para  a

elaboração conjunta do plano de ação com prioridades para

o ano de 2011.

 O dia 26 foi dedicado aos técnicos do DIEESE e integrantes

do  Comitê  Técnico  para  a  organização  da  execução  e

monitoramento das ações no próximo ano.

Projeto de Redução de Informalidade
é avaliado positivamente pelo BID

    O  Sistema  de  Monitoramento  de  Projetos  do  Fundo

Multilateral  de  Investimentos  -  FUMIN,  do  Banco

Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID,  avaliou  a

execução do Projeto "Redução da Informalidade por meio

do Diálogo Social" durante o período de janeiro a junho de

2010, sendo que o projeto obteve nota 3.28, numa escala

de 0 a 4 pontos.

    A  avaliação é realizada semestralmente para medir  o

cumprimento  das  atividades  dispostas  no  convênio

celebrado com o DIEESE. De acordo com o especialista do

BID,  Ismael Gilio,  o  projeto  cumpre  integralmente  e  de

forma satisfatória todas as atividades programadas.

Projeto tem novos instrumentos de
Comunicação



O blog é uma das novas ferramentas de Comunicação do Projeto

    Foi produzido  no  mês de  novembro  e  distribuído  aos

participantes  do  Seminário  de  Integração  dos  Pilotos,  o

folder:  DIEESE  –  “Reduzir  a  Informalidade  por  meio  do

Diálogo  Social”,  que  tem  como  objetivo  sensibilizar  as

instituições e a sociedade quanto ao problema do trabalho

informal  e  dar  visibilidade  ao  projeto  coordenado  pelo

DIEESE.

    E  está  disponível  na  página  do  DIEESE

(www.dieese.org.br)  o  link “Dialogar  para formalizar” que

apresenta as informações gerais do projeto, a descrição de

cada piloto, as atividades realizadas e as parcerias firmadas.

Por meio do endereço eletrônico  (http://www.dieese.org.br

/informalidade/blog/)  é  possível  acessar  o  blog  “retrato

informal”, um espaço interativo para a integração entre os

participantes do projeto e aqueles que se interessarem pelo

tema informalidade.

 
15ª Reunião do Comitê Técnico-

Executivo
do Projeto é realizada em SP



Reunião ocorreu na sede da Força Sindical,  em São Paulo

    No dia 25 de outubro, foi realizada a última reunião do

ano do Comitê Técnico-Executivo do Projeto Redução da

Informalidade, na sede da Força Sindical, em São Paulo. 

Foram  consideradas  as  pesquisas  domiciliares  realizadas

pelo  DIEESE,  que  poderão  aprofundar  o  tema

“informalidade”  e  sugeridas  questões  voltadas  ao

esclarecimento das condições de vida dos que trabalham na

informalidade.  Destacou-se,  ainda,  os  entraves  à

formalização  na  construção  civil  e  a  necessidade  de

simplificação da contribuição previdenciária.

_____________________________________________________

 

 

I Oficina do Piloto do Setor Rural é
realizada em Ituporanga-SC

Plantação de cebola em Ituporanga-SC

    Foi realizada no município de Ituporanga, em Santa



Catarina, no dia 14 de outubro, a I Oficina do Piloto Setor

Rural "A regularização do contrato de curta duração na

agricultura  familiar”  para  a  articulação da rede local e

levantamento dos principais problemas e demandas para

o setor.

    Participaram  da  oficina,  além  do  DIEESE,

representantes do Comitê Técnico-Executivo: Ministério

do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Previdência

Social  (MPS),  ANFIP,  Contag,  e  inúmeras  instituições

locais. Foi definida uma importante agenda de trabalho

voltada à implementação da Lei nº 11.718/2008, que será

referência para todo o País.

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

 


