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Festival destaca projetos direcionados à promoção do Trabalho Decente
Trabalho Decente
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Com apresentação das iniciativas financiadas pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente
(Funtrad), o evento segue até 20h, no Palacete das Artes.

O I Festival de Boas Práticas do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) foi aberto na
manhã desta sexta-feira (14), em Salvador, com a apresentação dos resultados gerados pelos 17
projetos financiados, concluídos e em execução. O evento inédito e gratuito segue até 20h, no
Palacete das Artes, na Graça, e será encerrado pelos shows de Flávio Renegado e da Banda Didá.
Coordenado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre), o Fundo
direcionou R$ 4,7 milhões para entidades que executaram os projetos expostos, voltados a públicos
como o de agricultores, pescadores, catadores de materiais recicláveis, mulheres de terreiro de
candomblé e jovens negros.
O festival é um dos dispositivos da Agenda Bahia do Trabalho Decente. O titular do Setre, Vicente
Neto, destacou que "a Agenda é uma construção que já dura 11 anos e tem obtido, a partir da
aprovação de projetos pelo Funtrad, um alcance social interessante na promoção do trabalho
decente, para a busca do trabalho qualificado, para o combate da informalidade e também voltado
ao combate do trabalho análogo à escravidão".
De acordo com o coordenador da Agenda Bahia do Trabalho Decente ,"o festival é uma prestação
de contas que o Estado está fazendo à sociedade dos recursos aplicados via Funtrad. É importante
deixar claro o que são os projetos, os objetivos e quais perspectivas essas iniciativas podem criar
para se ter um trabalho verdadeiramente decente, com mais empregos e melhores condições”.
Projetos
Os projetos estão inseridos em nove eixos prioritários da Agenda Bahia do Trabalho Decente:
Erradicação do Trabalho Escravo; Erradicação do Trabalho Infantil; Segurança e Saúde do
Trabalhador; Promoção da Igualdade de Gênero e Raça; Juventude; Trabalho Doméstico e
Empregos Verdes.
Executado pela Capacitação, Inserção e Desenvolvimento (Cide), o projeto 'Jovem qualificado? Tá
na Rede' visa a inserção decente do jovem negro no mercado de trabalho. Elton Barros conta que
aprendeu "noções de webdesign e até como criar logomarcas" e que "pretende atuar paralelamente
nessa área".
Dentro do eixo ‘Empregos Verdes’, a entidade Movimento Água é Vida (MAV), que visa a
sustentabilidade ambiental, recebeu recursos do Funtrad e executou um trabalho voltado para a
saúde no cotidiano laboral de catadores de materiais recicláveis de cinco municípios baianos, que
ainda receberam equipamentos de proteção individual, tais como botas, óculos, máscaras e luvas.
“Foram alcançados, por meio de cinco cursos de capacitação, 210 catadores que se encontravam
em uma situação de extrema vulnerabilidade”, explicou o jovem voluntário na MAV, Nathan Gabriel.
A programação ainda conta palestras, performances artísticas e shows, que começam a partir das
16h. Um posto móvel do Serviço Nacional do Emprego (Sinebahia) está estacionado no local do
evento e atenderá 50 senhas, com os serviços de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
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Instrumento de captação de recursos de fontes diversas, criado pelo Governo do Estado, o Funtrad
tem obtido êxito em colaborar na implementação de ações de promoção do trabalho decente no
território estadual. Durante a tarde, acontece a assinatura do financiamento de mais dez projetos, no
valor de R$ 2,1 milhões, perfazendo um investimento total viabilizado pelo Fundo de R$ 6,8 milhões.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia
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