III ENCONTRO DO GT FONSET EM BELO HORIZONTE – 24 E 25 DE JULHO
DE 2012
Tendo como objetivo a discussão preparatória da pauta do 87 FONSET,
que será realizado nos próximos dias 31 de julho e 01 de agosto, em
Brasília, o Grupo Técnico de Apoio ao FONSET – GT FONSET, reuniu-se,
nos últimos dias 24 e 25 de julho, em Belo Horizonte.

Estiveram presentes 15 Estados, o que demonstra um crescimento do
grupo em relação as duas primeiras reuniões, visto que na primeira
reunião no GT realizada em Salvador participaram 10 Estados, na
segunda realizada em Curitiba, estiveram presentes 12 Estados.

O Secretario de Estado do Trabalho, Empego e Renda de Minas Gerais Dr.
Hélio Augusto Rabelo prestigiou o evento tanto na abertura como no
decorrer da Plenária dos trabalhos no decorrer da manha do segundo
dia e no encerramento do evento.
O Presidente do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho o Secretario
Luiz Claudio Romanelli, do Estado do Paraná, também prestigiou o GT
FONSET, coordenando a Plenária final do evento e manifestou-se
extremamente satisfeito com os resultados dos trabalhos dos Grupos
Tematicos trabalhados, a saber, Grupo I - Documento de Analise das
Propostas das CETD, em busca da sinergia da bancada de Governo na
CNTD, Grupo II – Os desafios operacionais do PRONATEC, Grupo III – Os
avanços do Sistema informatizado MTE MAIS EMPREGO.
Autoridades do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação
também prestigiaram o evento - Dr. Gleide Costa, Coordenador Nacional
do SINE e Dr. Marcio Borges Coordenador do Seguro Desemprego, ambos
do MTE e, Dra. Nilva Schroeder Coordenadora do PRONATEC pelo MEC.
Os temas em foco na reunião em Belo Horizonte foram
A participação dos representantes dos ministérios proporcionou o
dialogo construtivo e aproximação dos gestores nacionais com os

gestores estaduais que vivenciam o cotidiano dos programas e suas
dificuldades operacionais.
O encontro dos técnicos proporcionou a troca de experiências na
condução do RPONATEC, bem como de outros programas e desafios no
cotidiano da Gestão das Politicas Publicas de Trabalho, emprego e Renda.
Com esta aproximação entre a União os Estados espera-se agilização da
busca de superação das dificuldades identificadas no dia a dia, por meio
da implementação das soluções indicadas pelo Grupo Técnico, bem como
respostas precisas às demandas apontadas no Encontro.
Estas demandas foram sistematizadas e serem apresentadas aos
Senhores Secretarios no 87 FONSET no dia 01 de agosto, em Brasilia,
seguido da manifestação dos gestores nacionais dos programas a partir
das demandas levantadas no GT FONSET, tornando a reunião com os
Secretario mais ágil e mais proveitosa.
Para acessar os resultados destes trabalhos acesse.................................
Veja as galeria de fotos do evento no link.................

