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Rural em Ituporanga/SC

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Fórum de Diálogo Social no Piloto de
Ituporanga/SC

    

    Foi instituído, no dia 19 de abril, o “Fórum de Dialogo Social”

no município de Ituporanga/SC e região,  com a participação de

representantes  dos  Sindicatos  Rurais,  Secretaria  Municipal  da

Agricultura,  Câmara  de  Vereadores,  FETAESC  e  outras

instituições  do  estado  de  Santa  Catarina,  com o  objetivo  de

negociar,  de forma multipartite,  a implantação da Lei 11.718/08

para  a  agricultura  familiar  e  demais  questões  relacionadas  à

informalidade no setor rural.

I Oficina 2011- Metas de Formalização

      

    Nos dias 14 e 15 de abril,  foi realizada em São Paulo a I

Oficina  2011:  Metas  de  Formalização  do  Projeto  Redução  da

Informalidade  por  meio  do  Diálogo  Social,  que  contou com a

participação  de  técnicos  do  DIEESE  e  representantes  das

organizações: MPS, IPEA, OIT, ANFIP, CONTAG, Força Sindical,

NCST e da SEMAPI/RS. As atividades da oficina aprofundaram a

análise sobre as ações propostas para 2011 e promoveram a

primeira avaliação dos impactos observados nas localidades.



Data: 02 de junho de 2011,
às 10h

Local: Ministério da

Previdência Social, Brasília -

DF

Seminário UGT - Projeto Shopping Social

    A Secretaria do Trabalhador nos Setores Informal, Autônomo e

Micro Empreendedorismo da União Geral dos Trabalhadores –

UGT promoveu nos  dias  14  e  15  de  abril,  em São  Paulo,  o

Seminário sobre Trabalho Informal com o objetivo de divulgar o

Projeto  Shopping  Social,  que  tem  como  meta  formalizar  os

trabalhadores do comércio ambulante na região metropolitana. O

evento contou com a participação do Coordenador de Relações

Sindicais do DIEESE, Silvestre Oliveira, que expôs a concepção

do projeto coordenado pelo DIEESE. 

_____________________________________________________

 

 

Grupo de Trabalho coordenado pelo
Ministério da Previdência Social

   

    Para dar continuidade às discussões sobre a viabilização

das propostas em prol da formalização de trabalhadores no

Piloto Setor Rural em Ituporanga/SC, foram realizadas no dia

13 de abril e 02 de maio, no Ministério da Previdência Social,



reuniões  para  que  os  Ministérios  afins  tomem conhecimento

das reivindicações e recomendações elaboradas no piloto para

providências do governo. O Grupo de Trabalho formado, sob a

coordenação do Ministério da Previdência Social, contou com a

participação da Secretaria de Políticas Públicas de Previdência

Social,  da  Secretaria-Executiva/MPS,  da  Secretaria  de

Inspeção  de  Trabalho  do  MTE,  CONTAG  e  DIEESE.

Incorporaram-se recentemente ao grupo a Receita Federal do

Brasil, Caixa Econômica Federal e SEBRAE.

Seminário Internacional da CUT

    O Projeto Redução da Informalidade por meio do Diálogo

Social foi apresentado pela Coordenadora Geral Rosane Maia

no  Workshop  Internacional:  Contextos  e  Desafios  para  a

Conquista  do  Trabalho  Decente,  na  mesa  sobre  “Trabalho

informal  e  proteção  social  integrando  as  negociações

coletivas”, promovido pela CUT no dia 28 de abril, evento que

compôs  a  programação  das  comemorações  do  Dia  do

Trabalho.

Folder para distribuição na
Construção Civil do Paraná

    Em parceria com o Projeto Redução da Informalidade por

meio  do  Diálogo  Social,  o  Comitê  Diretor  do  Programa  de

Incentivo  à  Formalidade  no  Mercado  de  Trabalho  da

Construção Civil do Estado do Paraná, elaborou um folder que

traz  orientações  ao  trabalhador  sobre  as  vantagens  de  se

formalizar  e  a  importância  do  uso  dos  equipamentos  de

proteção individual no ambiente de trabalho. O folder passará a

ser distribuído em todas as obras existentes no estado.

Mesa Nacional de Negociação
do Setor da Construção Civil

    Foram realizadas  no mês  de abril  rodadas nacionais  de

negociação  com  a  assessoria  do  DIEESE  para  tratar  das

relações de trabalho no setor da construção civil e construção

pesada,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  Geral  da

Presidência  da  República.  Na  agenda  de  discussões

destaca-se a  necessidade de um Acordo Nacional que trate

das relações de trabalho no setor da construção; bem como a

regulação  da  forma  de  contratação  via  sistema  público  de

intermediação (fim dos “gatos”) e a Formação Profissional.



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

 


