Assunto: Convite Seminário “Servidoras e Servidores Públicos na Roda Viva”, dia 27/03/2019, das
8:30 às 18:00, no hotel Grand Mercure, em Brasília.

1.

O Instituto Lavoro, associação brasileira sem fins lucrativos destinada a desenvolver e

a difundir estudos científicos sobre relações de trabalho em um contexto transdisciplinar, em
parceria com LBS Advogados, tem a honra de convidá-los a participar do seminário dedicado a
refletir sobre a realidade, as transformações e as perspectivas futuras das relações do trabalho no
setor público. O evento acontecerá na cidade de Brasília, no dia 27 de março de 2019, das 8:30 às
18:00, no hotel Grand Mercure. As inscrições são gratuitas, no site www.sympla.com.br

2.

Na década de 1980, o professor espanhol Manuel Carlos Palomeque (Universidade

de Salamanca, Espanha) cunhou a frase “companheira de viagem histórica do Direito do Trabalho: a
crise econômica” para problematizar a interferência estrutural entre Economia e Direito do Trabalho,
que havia sido intensificada pela crise de 1970. Desde então, essa expressão sintetiza um dos mais
importantes objetos de estudo da ciência jurídica trabalhista. No setor público, a frase não só se
aplica perfeitamente, como se intensifica dada a disputa ideológica sobre o papel do Estado.

3.

No Brasil, a questão orçamentária (e, por conseguinte, a dívida pública interna)

sempre foi o pano de fundo das transformações impostas tanto ao sistema de relações do trabalho,
quanto à previdência de servidoras e servidores públicos. A partir da inflexão política de 2016 e, em
especial, com a edição da Emenda Constitucional nº 95, a implantação do modelo de Estado mínimo
parece iminente. A velocidade e a voracidade das mudanças são atordoantes. Mas a elas se
contrapõem os direitos constitucionalmente garantidos.

4.

Assim, inspirados pelo desejo “de ter voz ativa” e de “no nosso destino mandar”

(Canção Roda viva, de Chico Buarque), organizamos este seminário com o propósito de reconhecer e
criticar a realidade democrática, jurídica e laboral atuais. Para isso, a programação do seminário
compreende a realização de três painéis abordando os seguintes temas:
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9:30 às 12:00 – Painel I – TRANSFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


Reformas Administrativas



Reforma Fiscal



Conjuntura e Perspectivas

Palestrantes: Professor Wagner Romão (UNICAMP), Professora Maria Tereza Dias (FUMEC) e
Max Leno de Almeida (DIEESE)

13:30 às 16:10 – Painel II – A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS


Previdência e suas reformas




Histórico e mutações pós-Constituição de 1988
Questão de gênero
Comentários e críticas à previdência complementar do servidor público

Palestrantes: Ex-Ministro Carlos Gabas, Professora Julia Lenzi (UNESP), Dra. Elisa Torelly (Paese,
Ferreira & Advogados Associados) e Professor Roberto de Carvalho Santos (IEPREV)

16:30 às 18:00 – Painel III – NEGOCIAÇÃO COLETIVA E MOBILIZAÇÃO
Diálogo e Mecanismos de Defesa dos Interesses da Categoria
Palestrantes: Rudinei Marques (FONACATE), Silvia Portela (Socióloga), Denise Motta Dau (ISP –
Internacional de Serviços Públicos) e Thiago Duarte Gonçalves (AOJUSTRA)

5.

O Instituto Lavoro considera muito importante o intercâmbio de conhecimento e

informações em prol do fortalecimento dos direitos das pessoas que trabalham em todo o mundo e a
presença de sua entidade neste evento é muito importante para enriquecer o debate.

6.

Certo de contar com sua presença, o Instituto Lavoro se coloca à sua inteira

disposição e envia saudações.
Brasília, 12 de fevereiro de 2019.

José Eymard Loguercio
Instituto Lavoro
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