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Secretaria do Trabalho participa de reunião do Fonset
Trabalho
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Durante a 108ª reunião do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (Fonset), nesta
quinta-feira (17), em Brasília, serão discutidos os efeitos do projeto de lei que estabelece um novo
marco legal para o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Os efeitos do projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o Sistema Nacional de
Emprego (Sine) é o tema principal da pauta da 108ª reunião do Fórum Nacional de Secretarias
Estaduais do Trabalho (Fonset), que acontece nesta quinta-feira (16), em Brasília. O secretário
estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Vicente Neto, participa do encontro do colegiado.
“O projeto foi aprovado no Senado, no final de abril, e a nossa expectativa é que ele seja
sancionado pela presidência sem veto. É uma proposta que foi construída com a participação das
secretarias estaduais e vai garantir mais eficiência para a Rede Sine, tanto em relação ao
financiamento quanto nas parcerias firmadas para melhorar a intermediação de mão de obra,
recolocação mais rápida de trabalhadores no mercado de trabalho e qualificação profissional”,
destaca Neto, que é vice-presidente da Região Nordeste do Fonset.
O Fonset, criado no final dos anos 80, é uma sociedade civil, constituída por titulares das
secretarias estaduais de Trabalho e mais a Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, sendo um
importante espaço de diálogo e troca de experiência entre os estados e o governo federal. Entre
outras finalidades, tem o objetivo de definir e firmar posições em torno de problemas relacionados
ao mundo do trabalho, como fortalecer a participação dos estados na definição de políticas públicas.
Fonte: Ascom/Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre)
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