
 

 

  Número 12 - Abril 2013 

DIEESE e Unisol Brasil firmam acordo de Cooperação Técnica  
Em fevereiro, o DIEESE e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários - Unisol Brasil firmaram Acordo de 
Cooperação Técnica com o objetivo de formalizar o apoio que a Unisol tem dado ao Projeto Redução da Informalidade 
por meio do Diálogo Social desde 2011, por meio da colaboração para a elaboração da cartilha Proteção Social para o 
Cooperativismo e participação no Piloto da Cajucultura, no Ceará.  
Este Acordo possibilitará a integração de representante ao Comitê Técnico-Executivo e o desenvolvimento de atividades 
e pesquisas de interesse mútuo.  
 

Novo piloto do emprego doméstico 
O governo da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -Setre apoiará o novo piloto de 
Emprego Doméstico a ser desenvolvido no âmbito do Observatório Trabalho da Bahia DIEESE – Setre/BA. 
As atividades do piloto foram iniciadas com visitas de sensibilização aos atores sociais realizadas entre em 11 e 15 de 
março, em Salvador. Neste período foram feitas conversas com representantes da Secretaria da Promoção da Igualdade 
Racial (Sepromi), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Superintendência Regional do 
Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica de Salvador e Federação 
e Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. O objetivo foi convidá-los a compor o grupo que fará o levantamento coletivo 
das demandas para a formalização e identificação de soluções para o enfrentamento da informalidade no setor. Todas as 
entidades foram receptivas e demonstraram interesse em participar das discussões do piloto. 

Participação do DIEESE na Plenária da Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul 

 
 
Entre  18 e 19 de março, a coordenadora Geral do Projeto, Rosane Maia, e o supervisor do Escritório Regional do 
DIEESE no Rio Grande do Sul, Ricardo Franzoi, participaram da Plenária da Coordenadora das Centrais Sindicais do 
Cone Sul – CCSCS, em Montevidéu, na sede da PIT-CNT, central sindical única do Uruguai. Além de brasileiros, 
participaram da atividade representantes sindicais da Argentina, Uruguai e Venezuela. Na oportunidade, o projeto 
Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social foi apresentado e os dirigentes das centrais dos países vizinhos 
foram convidados a participar das oficinas de diálogo social do novo piloto de assalariados rurais, que será iniciado em 
Uruguaiana, no RS, para tratar das questões relacionadas às regiões fronteiriças, com o objetivo de propor formas de 
aplicação dos tratados de seguridade do Mercosul. 
Os representantes do DIEESE aproveitaram a ocasião para negociar com o Instituto Cuesta Duarte termos para um 
Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre as duas organizações do movimento sindical brasileiro e uruguaio. 

 

31ª Reunião do Comitê Técnico-Executivo 

 

Em 25 de março, foi realizada a 31ª reunião ordinária do Comitê Técnico-Executivo na sede da Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores - NCST, em Brasília. Esteve presente Ricardo Carneiro, da Assessoria Internacional do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, com o objetivo de apresentar informações a respeito dos Acordos sobre Proteção Social e 
desafios para os assalariados rurais do Mercosul visando subsidiar as discussões que ocorrerão no âmbito do piloto de 
Assalariados Rurais de Uruguaiana/RS. 

 

III Curso do Piloto da Cajucultura 

Dando continuidade às atividades do Piloto da Cadeia da Cajucultura, foi realizado entre 9 e 10 de abril, em Fortaleza, o 
Curso Formação em Cooperativismo e Economia Solidária, promovido pelo DIEESE e ministrado pela Unisol Brasil. A 
atividade ocorreu no âmbito do Projeto Estratégias de Redução da Informalidade na Cadeia da Cajucultura e contou com 
a presença de 29 cooperados, além de representantes do Ipea, do Ministério da Previdência Social e de dirigentes 
sindicais. 
 

 AGENDA 

  
32ª Reunião do Comitê Técnico-Executivo do Projeto 

Data: 24 de abril de 2013 (quarta-feira) - Brasília, DF 
 
I Oficina de Diálogo Social do Piloto do Emprego Doméstico - Bahia 

Data: 9 e 10 de maio de 2013 - Salvador/BA 
 
I Oficina de Diálogo Social do Piloto de Assalariados Rurais de Uruguaiana 

Data: 15 e 16 de maio de 2013 - Uruguaiana/RS 

 

 

 

Boletim do Projeto “Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social” 
  

 


