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BOLETIM INFORMATIVO ABET 
Nº 03 | ano 2 | Nov. 2012 

Responsáveis pelo Boletim ABET 
Silvia Maria de Araújo, Maria Aparecida Bridi, Lauro Mattei, 

Cássio Calvete e Marcos Ferraz. 
  

EDITORIAL   
Seminário ABET 
Desenvolvimento, Trabalho 
e Regulação Pública 

O objetivo é discutir o 
desenvolvimento econômico 
atual, a partir de análises 
interdisciplinares: o financiamento 
público de empreendimentos 
e seus reflexos na sociedade, 
dentre os quais, a capacidade de 
regulação pública, a intensificação 
do trabalho e seus efeitos à saúde 
e o posicionamento de algumas 
instituições para a proteção dos 
trabalhadores. 

Data: 30 de novembro de 2012 

Local: Av. Pres. Antônio Carlos, 251 
Rio de Janeiro-RJ  

PROGRAMAÇÃO 

Manhã: 9h - 12h30 

MESA 1: Desenvolvimento 
econômico e trabalho 

Lauro Mattei (UFSC) 
João Roberto Pinto (UNIRIO) 
Augusto Pina (FIOCRUZ) 
Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos 
(FIOCRUZ) 

Tarde: 14h - 17h30  

Mesa 2: Regulação Pública 
e proteção dos trabalhadores 

José Dari Krein (UNICAMP) 
Magda Biavaschi (UNICAMP) 
Luis Fabiano Assis (MPT/GO) 
Juarez Correa Barros Junior (SRTE/SP) 

Coordenação: 
José Marçal Jackson Filho 

Campanha Nacional De Filiação à ABET 

A Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) foi criada 
há mais de vinte anos, congregando profissionais atuantes nas 
mais diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas. Ao longo 
dessa trajetória foram realizados diversos trabalhos que passaram 
pela organização de fóruns de debates sobre o mundo do trabalho, 
a publicação de livros e revistas, bem como a organização do 
Encontro Nacional a cada dois anos. 

Para dar continuidade a essa trajetória vitoriosa a ABET 
PRECISA DE SEU APOIO para enfrentar os desafios do presente! 
Neste sentido, na reunião de planejamento da Diretoria eleita para 
o biênio 2011-2013 foi decidido que todos os sócios inscritos e em 
débito com a Associação até o ano de 2011 receberiam moratória 
de suas anuidades atrasadas. 

A partir do ano de 2012 ficou estabelecido uma anuidade no 
valor de R$ 180,00, a qual deverá ser paga através de transferência 
bancária e/ou depósito bancário na conta da Associação, conforme 
segue: 

Banco do Brasil 
Agência: 3262-X 
Conta Corrente: 27856-4 

Após efetuar o pagamento o sócio deverá escanear o 
comprovante e enviá-lo para Maria Aparecida Bridi (Tesoureira da 
Associação) no endereço eletrônico: macbridi@gmail.com 

Dentre os benefícios que os sócios têm pagando em dia sua 
anuidade consta o recebimento de duas edições anuais da Revista 
da ABET; dois boletins anuais, inscrição gratuita no encontro 
nacional, além do acesso a outros documentos que circulam no 
sítio da Associação. 

Entre na rede de pesquisadores sobre o mundo trabalho. E 
meio ao contexto de crise mundial, o trabalho tem demonstrado 
mais e mais a sua centralidade na vida organizada em sociedade. 

Seja mais um ABETIANO! Filia-se já à ABET! 

DIRETORIA BIÊNIO 2011-2013 

ABET lançará em breve nova edição do PRÊMIO 
MUNDOS DO TRABALHO em perspectiva 

multidisciplinar 2013 
Acompanhe pelo site: www.abet-trabalho.org.br 

 

   

http://www.abet-trabalho.org.br/
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NOTÍCIAS  

O XIII Encontro 
Nacional da ABET 

acontecerá de 24 a 27 

de setembro de 2013 
na Universidade Federal 
do Paraná, em Curitiba. 

 

Para mais informações 

www.abet-trabalho.org.br 

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

ABET integra Conselho Técnico Científico da Escola 
Superior de Ciências do Trabalho do DIEESE 

A ABET, pela participação de sua presidente, integra o Conselho 
Técnico Científico da Escola Dieese de Ciências do Trabalho, uma 
realização inovadora na tradição de educação do Dieese. O curso 
de Bacharelado, que teve início em agosto de 2012, estrutura suas 
atividades na pesquisa como itinerário formativo, na 
interdisciplinaridade e no estudo orientado, inclusive extra classe.  

 

 
Programa Internacional para Erradicação do 
Trabalho Infantil (IPEC) da OIT 

O Brasil precisa intensificar as fiscalizações para atingir a meta de 

erradicar, até 2016, a exploração da mão de obra de crianças e 

adolescentes. De acordo com a OIT, entre 2000 e 2004 houve 

uma diminuição de 10% no número de crianças e adolescentes 

vítimas do trabalho infantil. Este percentual caiu para 3% entre 

2004 e 2008. Em 1999, a OIT definiu o trabalho escravo ou 

análogo à escravidão (tais como a venda ou tráfico, cativeiro ou 

sujeição por dívida, servidão); a exploração sexual de crianças e 

adolescentes; o recrutamento para atividades ilícitas 

(particularmente para produção e tráfico de drogas) e o 

recrutamento de crianças e adolescentes em conflitos armados, 

como as piores formas de trabalho infantil. 

  

 

1. Desenvolvimento, crises e 

implicações sobre o mundo 

trabalho 

2. Trabalho, desigualdade e 

pobreza  

3. Políticas públicas de trabalho 

4. Regulação e instituições 

públicas do trabalho 

5. Reconfigurações do trabalho 

6. Formas de organização e lutas 

dos trabalhadores 

7. Formas de discriminação 

no trabalho 

8. Formas de trabalho degradante 

9. Trabalho, tecnologia e 

educação 

10. Trabalho e saúde 

11. Territorialização do trabalho 

e migrações  

12. Fontes de pesquisa e 

metodologias nos estudos 

do trabalho  

REVISTA da ABET 

Lança mais um número e inicia fase de dossiês 

sobre temáticas pertinentes ao Trabalho. Também recebe 

artigos para publicação em fluxo contínuo. 

 

Livros em lançamentos 

A transposição do umbral da universidade: o acesso das 

mulheres, pretos e pardos no ensino superior e a persistência da 

desigualdade. Maria Cristina Cacciamali e Fábio Tatei - Editora LTr. 

O protagonismo dos trabalhadores no local de trabalho: 25 anos 

de história da Comissão de Fábrica na Volvo. Roberto Véras de 

Oliveira e Maria Aparecida Brid - SK Editora.  

Sindicatos metalúrgicos no Brasil contemporâneo. Davisson 

Cangussu de Souza e Patrícia Vieira Trópia (Orgs.) - Fino Traço Editora. 

Agora e sempre, a vida é um projeto. Silvia Maria de Araújo e 

Armelino Girardi - Editora Clube dos Desaposentados. 

Cuidado e cuidadores. As várias faces do trabalho de cura. Helena 

Hirata e Nadya Guimarães (orgs.) - Editora Atlas. 
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