
1

Número 1, Março de 2011

Número 1, Março de 2011

DIRETORIA DA ABET 
 A atual diretoria da ABET, eleita e em-

possada por ocasião do XI Encontro Nacional, 
está assim constituída: 

DIRETORIA 

Ivan Targino Moreira (UFPB) – Presidente 
Silvia Araujo (UFPR) – 1º Vice-presidente 
Magda Barros Biavaschi  – 2ª Vice-presidente 
Roberto Véras (UFCG) – 1º Secretário 
Marco Aurélio Santana (UFRJ) – 2º Secretário 
Darcilene Gomes (FUNDAJ) – 1 ª Tesoureira 
Ana Cristina Brito Arcoverde (UFPE) – 2 ª Tesoureira 

CONSELHO FISCAL 

José Marçal Jackson Filho  (FUNDACENTRO-RJ) 
Maria Cristina Cacciamali (USP) 
Rosana Aparecida Ribeiro (UFU) 

SUPLENTES CONSELHO FISCAL 

Ana Cláudia Moreira Cardoso  (DIEESE) 
Lauro Mattei (UFSC) 
Marcos Tavares (UESB) 

EDITORES DA REVISTA DA ABET 
Maria Cristina Cacciamali (USP) 
Rosana Aparecida Ribeiro (UFU) 

GRUPO DE CONSULTA E APOIO 

Alexandre de Freitas Barbosa (CEBRAP/USP) 
Amilton José Moretto (UNICAMP) 
Francisco Alves (UFSCar) 
José Dari Krein (UNICAMP) 
Márcia Leite (UNICAMP) 
Maria Aparecida Bridi (UFPR) 
Sadi Dal Rosso (UNB)

EDITORIAL 

O objetivo maior do Boletim Informativo da 
ABET é estabelecer um canal de comunicação mais di-
reto  entre a diretoria da Associação e  os  seus sócios. 

Essa necessidade foi identificada por ocasião da 
primeira reunião da atual diretoria, realizada após a 
sua posse. Apesar dos avanços obtidos em termos de 
dinamização da ABET  nas últimas gestões, constatou-
-se que os laços entre os sócios e a diretoria da Associa-
ção precisam ser reforçados, tendo em vista transfor-
má- la em um ambiente  mais dinâmico de discussão e 
de aprofundamento das questões relativas ao chamado 
mundo do trabalho.  

A atual conjuntura econômica, social e política 
tem colocado novos questionamentos à medida que 
tem provocado mutações significativas nas relações de 
trabalho seja em nível nacional seja em nível mundial. 
Esse novo contexto está a reclamar que a ABET ocupe,  
mais  efetivamente, esse espaço. Não é demais lembrar 
que essas discussões assumem cada vez mais uma fei-
ção interdisciplinar. Para tanto, é fundamental estreitar 
os laços entre os estudiosos e pesquisadores das ques-
tões relativas ao trabalho.

A publicação do  Boletim Informativo  pretende 
reforçar outros canais já constituídos na ABET, como a 
Revista, os encontros nacionais bianuais e os encontros 
regionais.  É  com esse espírito que o Boletim está sen-
do publicado. Para a concretização de mais esse instru-
mento de fortalecimento da ABET, contamos com a 
participação de todos!
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REGULARIZAÇÃO DA ABET 

 A atual diretoria encontrou uma série de dificul-
dades burocráticas. A principal delas foi o registro das 
atas  de posse  das três últimas diretorias e a conformi-
dade do Estatuto ao novo código civil brasileiro.   

A ABET ao proceder o registro da Ata posse de 
sua  atual diretoria,  identificou  as seguintes  pendên-
cias  de ordem legal: o  não registro de pessoa jurídica 
das atas de posse das duas últimas diretorias e a ade-
quação do Estatuto da ABET ao novo código civil bra-
sileiro de 2002.  Isso resultou não de negligência das 
diretorias anteriores, mas da falta de suporte de uma 
assessoria jurídica que nos alertassem para tal. 

Para encaminhar a solução de tais pendências foi 
necessário, com o apoio de um suporte jurídico, proce-
der aos seguintes encaminhamentos: a) convocar uma 
Assembleia Geral Extraordinária para realizar os ajus-
tes estatutários exigidos pelo novo código civil; b) recu-
perar a documentação de registro das duas diretorias 
anteriores; e c) dar entrada no 3º Cartório de Registro 
de  Pessoa Jurídica de São Paulo dos documentos para 
regularizar o registro das atas, legalizando a situação da 
atual diretoria. Os ajustes feitos no Estatuto referem-se 
apenas ao exigido pela legislação, ficando para a Assem-
bleia Geral a ser realizada por ocasião do XII Encontro 
Nacional   uma revisão mais aprofundada do  mesmo, 
conforme decidido no último Encontro Nacional. 

Só agora no início de fevereiro é que essas pen-
dências foram resolvidas. Assim, foi possível movimen-
tar as contas da ABET, e normalizar todas as ativida-
des que dependiam do acesso aos recursos, tais como:  
regularização  do Imposto de Renda,  reestruturação e 
manutenção do site,  pagamento  das despesas junto à 
LTR, encaminhamentos para a realização do XII En-
contro Nacional, etc.

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS  

A partir de outubro de 2009, quando da posse 
da nova diretoria, a  ABET  promoveu  e participou dos 
seguintes eventos:

a. A informalidade revisitada: das origens às novas 
abordagens. Encontro organizado conjuntamente com a 
Fundação Joaquim Nabuco em dezembro de 2009, em 
Recife. As exposições foram sistematizadas e organi-
zadas sob a forma de livro a ser publicado pela Editora 
Massangana. 

b. IV Reunião Intermediária do GT Trabalho e sindica-
lismo da ANPOCS.  Encontro organizado conjuntamente 
com os Programas de Pós-Graduação de Sociologia da 
UFCG e da UFRJ e com o apoio da Fundação Joaquim 
nabuco, em maio de 2010, em Campina Grande; 

c. XI Jornada do Trabalho, atividade organizada pelo 
Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT), 
com o apoio da ABET, realizada  em João Pessoa, em  
agosto  de 2010. 

d. Labour Markets and Social Protection in Emerging 
Economies: Experiences and Issues in Brazil, China, In-
dia and South Africa.  O evento foi realizado na Índia, em 
dezembro de 2010, tendo contado com a participação de 
Alexandre Barbosa e Amilton Moretto, como representes 
da ABET. 

PUBLICAÇÕES 

Foi  publicado o primeiro número da Revista da 
ABET de 2010. O segundo número de 2010 foi encami-
nhado para publicação pela LTR. 

Contando com o empenho das atuais editoras da 
revista (Maria Cristina Cacciamali e Rosana Ribeiro), a 
meta da ABET é manter a sua atualização e melhorar a 
sua avaliação institucional. 

A Revista da ABET está avaliada pelos comitês 
de Sociologia (B3),  Engenharia III (B4), Geografia 
(B4), Psicologia (B4),  Economia (B5), Interdisciplina 
(B5)  e Serviço Social (B5). da CAPES. 
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O XII Encontro Nacional da ABET será realizado 
no período de 14 a 16 de setembro de 2011, em João 
Pessoa. 

O tema central do Encontro  é “Cenários da crise 
e a organização do trabalho: permanências, mudanças 
e perspectivas”.

O encontro está organizado em quatro  segmen-
tos, a saber: a) sessões de abertura e fechamento, com a 
realização de mesas redondas voltadas para a discussão 
central do tema do encontro, envolvendo convidados 
estrangeiros e nacionais; b) oito mesas redondas sobre 
os eixos temáticos da ABET, integradas por pesquisado-
res especialmente convidados; c) 32 sessões temáticas 
que constituem o espaço privilegiado para discussão 
das diferentes pesquisas realizadas ou em andamento 
na área do trabalho; d) sessão de posters, distribuídos 
segundo os eixos temáticos da ABET Os artigos e/ou 
pôsteres poderão ser inscritos em apenas uma das ses-
sões temáticas relacionadas a seguir:

1) A Crise Global e suas Implicações sobre o Trabalho

2) Trabalho, Desigualdades e Desenvolvimento 

3) Políticas Públicas de Trabalho

4) A Regulação e as Instituições Públicas do Trabalho

5) Reconfiguração do Trabalho e Formas de Organiza-
ção dos Trabalhadores 

6) Metodologia da Interdisciplinaridade nos Estudos 
do Trabalho 

7) Formas de Discriminação no Trabalho e Trabalho 
Degradante 

8) Tecnologia, Educação e Trabalho 

As inscrições de  artigos e posters poderão ser 
realizadas até o dia  15 de maio de 2011, cabendo aos 
membros do Comitê científico do Encontro selecionar, 
em sistema de arbitragem anônima, até 15 de junho de 
2011, os trabalhos e os pôsteres aceitos para apresenta-
ção nas sessões temáticas do Encontro. 

Mais informações sobre o  Encontro poderão ser 
obtidas no site da ABET <www.abet-trabalho.org.br>  
ou através do telefone (83) 3216.7455  (Departamento 
de Economia da UFPB – Ivan Targino).

REALIZAÇÃO DO XII ENCONTRO NACIONAL DA ABET

PRÊMIO “MUNDOS DO TRABALHO EM 
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR” 

Com o objetivo de dar seqüência à definição dos 
títulos da Coleção ABET / Mundos do Trabalho, a ABET 
torna público a segunda edição do Prêmio “Mundos do 
Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar”, regido con-
forme Edital em anexo. Serão premiados 04 (quatro) 
trabalhos, os quais serão publicados na referida Cole-
ção. As inscrições deverão ser efetuadas até 15 de abril  
de 2011 e o resultado será divulgado em 15 de junho 
de 2011.  

Maiores informações sobre as formas de partici-
pação ver o site da ABET <www.abet-trabalho.org.br>.


