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II seminário nacional do Projeto  
Em 29 e 30 de março, será realizado o II Seminário Nacional do Projeto Redução da 
Informalidade por meio do Diálogo Social, em São Paulo. O tema tratado será a “Difusão de 
ações coletivas para a formalização”. O evento é voltado para os atores sociais integrantes 
dos pilotos e tem como objetivo permitir a reflexão coletiva sobre o desenvolvimento do 
Projeto e as novas perspectivas de atuação. 

Cartilhas para a construção civil e o cooperativismo  
Estão em produção, com apoio do Projeto, duas cartilhas com orientações sobre proteção 
social: a primeira para o setor da construção civil, com orientações sobre as exigências 
trabalhistas de segurança, previdenciárias e técnicas em obras, elaborada pelo Programa 
de Incentivo à Formalidade no Mercado de Trabalho da Construção, do Paraná e; a 
segunda, direcionada ao público de economia solidária de todo o país, com base no 
posicionamento do Ministério da Previdência Social sobre as condições de participação do 
agricultor familiar (segurado especial da Previdência Social) em cooperativas de produção, 
com manutenção dos direitos previdenciários. 

Visita ao Camelódromo de Porto Alegre 
 
       

 
 
Durante o Fórum Social Temático de Porto Alegre, em janeiro de 2012, representantes do 
Projeto visitaram o Centro Popular de Compras do município, para reconhecimento do 
espaço físico e dos comerciantes populares que atuam no Shopping Popular. A visita foi 
guiada pelo diretor geral da Associação dos Comerciantes do Centro, Alfonso Limberger. 
Participaram o representante da Anfip no Comitê Nacional do Projeto, Vanderley Maçaneiro, 
o supervisor do Escritório Regional do DIEESE no Rio Grande do Sul, Ricardo Franzoi, e a 
coordenadora geral do Projeto (DIEESE) Rosane Maia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debate sobre as experiências dos Países do Cone Sul  
no Fórum Social Temático 

 
 

Depois de dois anos de execução do Projeto, a coordenação geral voltou ao Fórum Social 
Mundial de Porto Alegre, em 26 de janeiro de 2012, para realizar a Oficina: “Como reduzir a 
informalidade por meio do diálogo social? Debate sobre experiências de ações coletivas na 
América Latina”. Na ocasião, foram discutidas as novas políticas e ações para o 
enfrentamento da informalidade no Brasil e na América Latina.  
A mesa de abertura do evento contou com a participação do supervisor Escritório Regional 
do DIEESE no RS, Ricardo Franzoi; do secretário municipal de Trabalho e Emprego de 
Porto Alegre, Pompeo de Mattos; do secretário-geral da CUT, Quintino Severo; da diretora 
de Educação, Formação e Cultura da NCST, Ledja Austrilino; do secretário das Políticas 
Sociais da UGT, Laerte Teixeira da Costa; do vice-presidente da Força Sindical no RS, 
Walter Fabro e; do assessor econômico da Anfip, Vanderley Maçaneiro. Os painéis foram 
apresentados pela diretora executiva do DIEESE, Mara Feltes, pelo secretário técnico da 
Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), Héctor Castellano e pela 
coordenadora do projeto no DIEESE, Rosane Maia. 
Participaram 92 pessoas, entre elas, representantes de entidades sindicais de 10 países da 
América Latina (Nicarágua, Uruguai, Colômbia, Chile, Equador, Honduras, Paraguai, 
Panamá, Costa Rica e Argentina).  

 
Avaliação intermediária 
O economista, consultor e professor Carlos Salas concluiu a avaliação intermediária do 
Projeto em fevereiro de 2011 e apresentou os resultados na Oficina Interna, realizada em 
Brasília, com a participação de técnicos do DIEESE. As reflexões de Salas sobre as 
particularidades da proposta de intervenção e os desafios para a continuidade das ações 
das redes locais serão debatidas em seminário a ser promovido em 29 e 30 de março, em 
São Paulo. 

AGENDA 
 
28 de fevereiro: 23ª reunião do Comitê Técnico-Executivo, às 14h30, na Confederação dos 
Trabalhadores na Indústria – CNTI, Brasília - DF; 21 de março: reunião com atores sociais do Polo 
de Confecções do Agreste Pernambucano, das 9h às 12h, em Santa Cruz do Capibaribe; 14 e 15 de 
março: II Oficina do Piloto da Cadeia da Cajucultura - Proteção Social para o Cooperativismo, das 9h 
às 18h, na Colônia Ecológica Sesc Iparana, rua José Alencar 150, Praia de Iparana, Caucaia – 
Fortaleza - CE; 29 e 30 de março: Seminário de difusão de ações coletivas para a formalização, das 
9h às 18h, no Hotel Leques Brasil, Liberdade, São Paulo - SP                                                                
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