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Responsáveis pelo Boletim ABET 

Silvia Maria de Araújo, Maria Aparecida Bridi, Lauro Mattei, Cássio Calvete e Marcos Ferraz 

  

Editorial   XII Encontro 
Nacional da ABET 
De 21 a 23 de setembro de 
2011 realizou-se, em João 
Pessoa-PB, o XII Encontro 
Nacional que focou o tema 
“Cenários da crise e a 
organização do trabalho: 
permanências, mudanças e 
perspectivas”. Com mais de 
300 participantes, o encontro 
contou com convidados 
estrangeiros e nacionais. Na 
ocasião, foi lançado o livro 
ganhador do Prêmio Mundos 
do Trabalho em Perspectiva 
Multidisciplinar: O tranco da 
roça e a vida no barraco; um 
estudo sobre os trabalhadores 
migrantes no setor do 
agronegócio canavieiro, de 
Maciel Cover. Na Assembleia 
Geral Ordinária foi eleita a 
nova diretoria da ABET. 

EVENTOS 

Seminário sobre Terceirização 

Seminário Acadêmico sobre 
Terceirização, dias 12 e 13 de abril 
de 2012, no Instituto de Economia 
da Unicamp, uma promoção 
CESIT/IPEA, co-organização da 
ABET. Em breve no site da ABET. 

I Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente 

Em maio de 2012 acontece, em 
Brasília, a I Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente 
promovida pela OIT e coordenada 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, com representantes dos 
trabalhadores, dos empregadores 
e das instituições comprometidas 
com a promoção do trabalho 
decente. Maiores detalhes no site 
do MTE. 

Entre os objetivos de comunicação, a ABET busca retomar o 
contato com seus associados e também com o conjunto de 
pesquisadores do mundo do trabalho por meio de seu Boletim 
Informativo, o primeiro de 2012 da nova gestão. Com periodici-
dade semestral, o Boletim trará notícias de atividades, lança-
mentos, pesquisas, eventos e decisões da Diretoria.  

As grandes transformações do sistema capitalista do século 
XX afetaram o mundo do trabalho, alterando sua dinâmica. 
Sinais de desregulamentação e precarização, mudanças 
significativas nas relações de trabalho e nas políticas públicas 
apresentam-se como tarefas para as áreas de conhecimento 
ligadas ao trabalho, na atual conjuntura da crise global. 

As novas questões diante da complexa realidade do trabalho 
impõem-se à articulação das investigações sobre a natureza do 
trabalho, o mercado de trabalho e sua fragmentação, o traba-
lho perpassado pelas relações de gênero, o papel dos espaços 
público e privado na reconfiguração do trabalho, as políticas de 
emprego e de geração de renda, a formação e a capacitação 
para o trabalho, e outras perspectivas.   

A ABET propõe-se a incentivar o intercâmbio científico entre 
os pesquisadores das áreas dedicadas às questões do trabalho, 
como Economia, Direito, Sociologia, Ciência Política, História, 
Medicina e Segurança do Trabalho, Educação, Psicologia, Antro-
pologia, Engenharia, Serviço Social e outras. O espaço a ser 
ocupado pela ABET em nível nacional favorece o debate dos 
problemas afetos à área do trabalho.  

Esperamos que este Boletim seja um dos canais de aproxi-
mação efetiva entre a Diretoria e seus associados e demais 
pesquisadores, bem como possa se transformar em um 
instrumento de participação de todos. 

 

ABET faz planejamento para o biênio 2011-2013 

Entre os dias 10 e 11 de dezembro, a nova diretoria da ABET se 
reuniu em Campinas para planejar a gestão 2011-2013. Entre as 
decisões tomadas se encontram a gestão colegiada, a 
intensificação da política de comunicação com seus associados, 
a continuidade da Revista ABET e do Prêmio Mundos do 
Trabalho e a organização de encontros regionais em parceria 
com instituições do mundo do trabalho. 

Para mais informações sobre a nova diretoria e eixos 
temáticos, visite o nosso site: <www.abet-trabalho.org.br>. 

 

http://www.abet-trabalho.org.br/
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REVISTA DA ABET ABRE CHAMADA PARA ARTIGOS 

A Revista da ABET dá continuidade ao trabalho competente 

realizado por Rosana Ribeiro e Maria Cristina Cacciamali. Os novos 

Editores da Revista são Ivan Moreira Targino, Roberto Véras de 

Oliveira e Amilton Moretto. Compõem o Conselho de Redação: 

Magda Biavashi, Maria Aparecida Bridi, Marcos Ferraz, Cássio 

Calvete e Francisco Alves. 

Está aberta a chamada de artigos para os dois números de 2012 

da revista da ABET. 

 ABET tem 
nova sede 
ABET começa 2012 com nova 
Diretoria e nova sede. 
Para dar maior agilidade aos 
encaminhamentos políticos, a 
sede acompanha o domicílio da 
presidência e tesouraria da 
entidade. 

ABET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ESTUDOS DO TRABALHO 

Universidade Federal do Paraná  

Programa Pós-Graduação em 
Sociologia / Grupo de Estudos 
Trabalho e Sociedade - GETS 

Rua General Carneiro, 460 

9º andar, Sala 910 

Curitiba-PR 

CEP: 80060-150 

Telefone: (41) 3262.7563 

E-mail: abet@abet-trabalho.org.br 

  

NOTÍCIAS  

DIEESE funda Escola Superior 
de Ciências do Trabalho 

Em outubro de 2001, o MEC credenciou a Escola Superior de Ciên-
cias do Trabalho organizada pelo DIEESE. A instituição sem fins 
lucrativos, aberta ao público, ofertará curso de Bacharelado com 
início em agosto de 2012, curso de Licenciatura a partir de 2016 e 
Extensão Universitária, com ênfase em Trabalho e Desenvolvi-
mento. A Presidente da ABET visitou o DIEESE, em dez.11, 
confirmando a parceria entre as entidades. Visite o site do DIEESE. 

 

 
Nova Lei do Trabalho em Domicílio 
Ao término de 2011, a Lei nº 12.551, sancionada pela presidente 

Dilma Rousseff, altera o art. 6º da CLT, invoca a existência do 

vínculo trabalhista e o pagamento de horas extras e do adicional 

noturno para o empregado acionado em casa fora do horário de 

trabalho normal. A discussão levanta polêmica sobre o trabalho 

em domicílio e o teletrabalho. 

  

 ABET homenageia 
André Urani 

O economista André Urani, 
ex-presidente da ABET na 
gestão 1995-1997, faleceu, 
em dezembro de 2011. Ao 
pesquisador e companheiro 
do mundo do trabalho a nossa 
homenagem. 

  
Novos livros na praça 

 Marchas e contramarchas da informalidade do trabalho, 
organizado por Roberto Véras de Oliveira; Darcilene Gomes; 
Ivan Targino. UFPB/ABET, João Pessoa. O livro pode ser adqui-
rido via Editora Universitária <www.editora-ufpb.com.br>. 

 O sindicalismo português e a nova questão social, organizado 
por Elísio Estanque e Hermes Augusto Costa. Edições Alme-
dina, Coimbra (www.almedina.net). 

 Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho, DIEESE, 
São Paulo. 

 Negociação de cláusulas de trabalho relativas à igualdade de 
gênero e raça (2007-2009), OIT, Brasília/DIEESE, São Paulo. 

 Dicionário Trabalho e Tecnologia, organizado por Antonio David 
Cattani/UFRGS e Lorena Holzmann/UFRGS. Edição revista e 
ampliada. Compras institucionais com a editora: 
<www.editorazouk.com.br> 

 

  
  

ABET - Curitiba sediará 
o XIII Encontro 

Nacional, em setembro 
de 2013. Programe-se 

para participar. 
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