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AGENDA 

- 24ª Reunião do Comitê 
Técnico-executivo do 
Projeto 
 
Data: 03 de maio, das 12h 
às 14h30 
Local: Sede da Anfip - 
Brasília - DF 

 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

II Seminário- Difusão de ações 
coletivas para a formalização 

 

 
 

    Nos dias 29 e 30 de março foi realizado em São Paulo, o II 
Seminário Nacional do Projeto Redução da Informalidade por 
meio do Diálogo Social: Difusão de ações coletivas para a 
formalização, que contou com a participação de representantes 
de entidades governamentais, entidades parceiras (nacionais e 
internacionais) e entidades sindicais de trabalhadores e patronais 
dos pilotos: Comércio em Porto Alegre/RS, Construção Civil em 
Curitiba/PR, Setor Rural na Agricultura Familiar em 
Ituporanga/SC, Confecções no Agreste Pernambucano e 
Cooperativismo na Cadeia da Cajucultura/CE. 
 
    No evento, foram constituídas mesas redondas pelos atores 
sociais e convidados para apresentação e debates sobre as 
ações desenvolvidas em cada piloto desde o início da execução 
do projeto. Outro momento importante foi a apresentação do 
Professor Carlos Salas, CESIT/UNICAMP, sobre os resultados 
da avaliação intermediária do projeto e algumas questões 
voltadas ao enfrentamento da informalidade no Brasil e na 
América Latina.  
 
    Também colaborou com a reflexão Bruno Giometti, do Instituto 
Cuesta Duarte do Uruguai. A coordenação do projeto considera 
que o Seminário atingiu o seu objetivo de divulgar inúmeras 
iniciativas locais e nacionais e de reconhecer as demandas dos 
trabalhadores, propiciando um novo marco para as políticas de 
proteção social no país. 

imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#1
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#1
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#1
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#2
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#2
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#2
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#2
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#3
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#3
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#4
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#4
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#5
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#6
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#6
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#6
imap://natali@imap.dieese.org.br:993/fetch%3EUID%3E.INBOX.Rosane%3E448#6


 
Reunião do piloto de confecções 
em Santa Cruz do Capibaribe - PE 

       

 

    Foi realizada no dia 21 de março, no auditório da Associação 
Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe/PE, uma reunião 
coordenada pelo DIEESE com a participação de representantes 
das Centrais Sindicais, de associações e federações de 
empresas de confecções, sindicatos, Superintendência Regional 
do Trabalho e do governo do Estado de Pernambuco. O 
economista do DIEESE, Alexandre Ferraz, apresentou as 
condições de financiamento de máquinas de costura viabilizadas 
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, especialmente 
pelo Programa PROGER. Buscou-se refletir sobre as ações 
propostas pelo Projeto na localidade, bem como retomar o 
processo de diálogo social, tendo como objetivo definir as 
prioridades para o enfrentamento da informalidade no piloto no 
decorrer do ano de 2012.  

      

 

  

II Oficina do Piloto da Cajucultura 

    
    Dando continuidade às atividades do Piloto da Cadeia da 
Cajucultura, foi realizada a II Oficina – Capacitação de 
lideranças locais sobre proteção social para o cooperativismo, 
nos dias 14 e 15 de março, em Fortaleza/CE. Foram 
ministradas palestras pelos técnicos da Secretaria de Políticas 
de Previdência Social – MPS, pela equipe do Programa de 
Educação Previdenciária, dos municípios de Fortaleza e 
Sobral/CE; e ainda pelos representantes das instituições: 
ANFIP, IPEA e Unisol, que aportaram informações sobre a 
cobertura previdenciária no Brasil e temas voltados ao 
cooperativismo e à economia solidária. 
 
    Além das capacitações, foi aberto um espaço na oficina 
para debates, o que proporcionou aos participantes, 
apresentações de questionamentos e ponderações sobre as 
informações apresentadas nas palestras, considerando o 
trabalho desenvolvido cotidianamente nas cooperativas. Ao 
final da oficina, foi construído coletivamente um plano de ação 
para os próximos meses de execução do piloto da Cadeia da 
Cajucultura. 

 
 

23ª Reunião do Comitê Técnico-Executivo 
 
    Estiveram presentes na 23ª reunião do Comitê Técnico-
Executivo, realizada no dia 28 de fevereiro, representantes do 
Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social, Anfip, OIT, 



Ipea, Sebrae, Força Sindical , CUT, Nova Central Sindical – 
NCST e DIEESE. 
 
    Dentre os assuntos tratados, foi apresentado pela Analista 
Técnica da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Helena 
Rego, a situação atual e as perspectivas do Programa do 
Micro Empreendedor Individual – MEI. Considerou-se que 
esse tema deveria ser aprofundado nas iniciativas do projeto, 
princi-palmente nos pilotos do comércio e confecções. 

 
 

Relatório da Pesquisa de Grupos Focais - 
Perfil dos Trabalhadores por Conta Própria 

do Comércio de Porto Alegre  
 
    Agora contamos com uma profunda análise empírica e com 
o conhecimento sobre o perfil e as demandas dos 
trabalhadores no comércio de rua e do shopping popular de 
Porto Alegre. O relatório com os resultados da Pesquisa de 
Grupos Focais realizada com trabalhadores por conta própria 
no comércio de Porto Alegre/RS, em outubro de 2011, foi 
finalizado pela equipe executora – DIEESE, e entregue às 
instituições financiadoras da pesquisa: Organização 
Internacional do Trabalho – OIT e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. O relatório pode ser acessado pelos 
interessados na página do projeto.  
 
    A pesquisa possibilitou coletar informações sobre os 
problemas relacionados ao trabalho por conta própria em suas 
múltiplas dimensões e poderão subsidiar políticas públicas em 
prol da formalização e da proteção social, bem como da 
formação profissional desses autônomos. 

 
 

23ª Seminário Internacional sobre 
Pequenos Negócios - Sebrae 

 
    A coordenadora do piloto do comércio em Porto Alegre, 
Daniela Sandi, representou o DIEESE no Seminário 
Internacional sobre Pequenos Negócios, promovido pelo 
Sebrae, nos dias 18, 19 e 20 de abril, em São Paulo. Um dos 
objetivos da atividade foi traçar cenários para o planejamento 
do Sebrae nos próximos dez anos. O Diretor-presidente da 
instituição, Luiz Barreto, mencionou na sua exposição, a 
importância de parceria com o DIEESE. 

 

 

 

 
  

 

http://www.dieese.org.br/informalidade/pilotoComercioPortoAlegre.xml

