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AGENDA

- 20ª Reunião do Comitê
Técnico-Executivo

Data: 19 de setembro às
09h30

Local: Brasília- DF02 de
agosto de 2011

- Pesquisa dos grupos
focais em Porto Alegre

Data: 13 e 14 de outubro
Local: Porto Alegre/RS

- Seminário do Piloto Setor
Rural em Santa Catarina

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Visita ao Piloto da Cajucultura
Fortaleza/Pacajús - Projeto FBB

    Nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro deram-se início

as atividades do cronograma do Projeto: “Estratégias de Redução

da Informalidade na Cadeia da Cajucultura no Ceará”.

    Foi realizada uma reunião no Escritório Regional do DIEESE

em Fortaleza que contou com a participação do supervisor local,

Reginaldo Silva, de representantes sindicais da Direção Regional

do DIEESE e da consultora da FBB, Tereza Brito.

    A  coordenação  visitou  ainda  a  Central  de  produção  de

castanha de caju,  COPACAJU,  em Pacajús,  e a minifábrica da

COPAC  –  Cooperativa  Agroindustrial  do  Assentamento  Che

Guevara  Ltda,  instalada  no  município  de  Ocara,  para

apresentação do projeto a ser executado nos próximos dois anos.



Data: 18 e 19 de outubro
Local: Ituporanga e
Canoinhas/SC

- I Oficina no Piloto da
Cajucultura

Data: 21 e 22 de outubro
Local: Fortaleza/CE

    Os  participantes  se  dispuseram  a  contribuir  para  o

desenvolvimento das atividades previstas, visando à redução da

informalidade na cadeia produtiva. Na ocasião, foi agendada a I

Oficina  nos  dias  21  e  22  de  outubro,  em  Fortaleza,  para

sensibilização dos atores sociais quanto ao tema informalidade e

levantamento das principais demandas do setor.

Publicação da Portaria nº. 491 –
Grupo de Trabalho Interministerial

     

    No dia 10 de agosto foi publicada no Diário Oficial, a Portaria

nº. 491, que cria o Grupo de Trabalho Interministerial objetivando

acompanhar, discutir,  analisar e avaliar as propostas do Projeto

Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social, a qual foi

assinada por seis Ministros de Estado. Trata-se de um resultado

muito  importante  para  institucionalizar  e  dar  curso  aos

entendimentos do grupo interministerial e das entidades parceiras,

que vem discutindo tecnicamente a implementação das políticas

públicas recomendadas pelos atores sociais dos pilotos.

    Veja a portaria no link:  http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza

/index.jsp?jornal=1&pagina=41&data=12/08/2011

    

 

Reunião do Comitê Técnico-Executivo
  

    No  dia  19  de  setembro,  foi  realizada a  20ª  reunião  do

Comitê  Técnico-  Executivo,  no  IPEA,  em  Brasília-  DF,  que

contou com a participação de representantes do Ministério da

Previdência Social,  Ministério  do Trabalho e Emprego,  IPEA,

ANFIP,  Força Sindical e CUT.  A reunião teve como pauta a 

apresentação do vídeo do projeto produzido para divulgação e

sensibilização,  a  exposição  pelo  Secretário  de  Relações  de

Trabalho  da  CUT,  Manoel  Messias,  sobre  a  Negociação

Nacional  da  Construção  Civil,  e  a  avaliação  do  plano  de

trabalho  do  piloto  em  Curitiba/PR.  A próxima  reunião  ficou

agendada para o dia 27 de outubro.

Pesquisa de Grupos focais no Piloto do



Comércio Popular em Porto Alegre

    Assinado  convênio  entre  o  DIEESE  e  a  Organização

Internacional do Trabalho – OIT,  para financiamento por essa

instituição  da  pesquisa:  “Perfil  dos  trabalhadores  por  conta

própria  no  centro  popular  de  compras  de  Porto  Alegre  –

Subsídios para uma política de formalização”. A pesquisa terá

os  seguintes  objetivos:  traçar  o  perfil  dos  trabalhadores  do

setor  do  comércio,  investigar  os  motivos  de  estarem  na

chamada  informalidade  e  levantar  as  demandas  por

qualificação  profissional.  As  atividades  da  pesquisa  serão

realizadas  em  duas  etapas  no  Camelódromo  de  Porto

Alegre/RS,  a  primeira  nos  dias  22  e  23  de  setembro  e  a

segunda nos dias 04 e 05 de outubro.

Piloto na Agricultura Familiar
em Ituporanga/SC

    Será realizado o II Seminário de capacitação para lideranças

locais no piloto do setor rural em Ituporanga/SC no dia 18 de

outubro,  tendo  como  objetivo  levar  aos  participantes

esclarecimentos  referentes  à  contratação  de  trabalhadores

com base  na  Lei  11.718/08  e  avaliar  o  trabalho  conjunto  e

ações no piloto. Já no dia 19, a coordenação participará de um

seminário na cadeia produtiva da erva mate, na localidade de

Canoinhas/SC, tendo a expectativa de mais um piloto do setor

rural para o projeto.

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

 


