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PREFÁCIO

Criada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) se aproxima do momento em que completará 100 anos de existência. Nesse contexto, 
o registro e a documentação da história desta instituição centenária ganha cada vez mais relevância. 

Responsável pela formulação das normas internacionais do trabalho, a OIT é a única das agências do 
Sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta por  representantes de governos e de 
organizações de empregadores e de trabalhadores. Desde a  sua criação, a OIT é pautada por premissas e 
valores que continuam válidos e atuais nos dias de hoje, entre eles os de que a paz duradoura e universal 
só pode ser estabelecida com base na justiça social, que a pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à 
prosperidade de todos e que o trabalho não é uma mercadoria, mas sim uma das mais poderosas vias de 
inclusão social e de distribuição dos frutos do crescimento econômico. 

A presente publicação foi preparada com o objetivo de colaborar com o registro e a  documentação da história 
da atuação da OIT no Brasil e de sua contribuição para a promoção do trabalho decente. A Organização 
tem mantido representação no país desde a década de 1950, com programas e atividades que refletem 
seus objetivos ao longo de sua história. O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da 
Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião, realizada em Washington em outubro de 
1919. 

A elaboração desta publicação envolveu o levantamento de todas as notícias publicadas no site do Escritório 
da OIT no Brasil, entre os anos de 2007 e 2014. Tal esforço foi considerado importante, dado o valor inerente 
à notícia como documento histórico. Organizado em ordem cronológica, o conteúdo aqui apresentado oferece 
uma visão da atuação da OIT no Brasil em suas diversas áreas, através tanto da sua estrutura permanente 
quanto dos seus projetos de cooperação técnica. Essa atuação tem se dado através de ações diretas, 
voltadas a determinados grupos de trabalhadores e trabalhadoras e por meio de atividades de assistência 
técnica, estudos e pesquisas. O trabalho conjunto envolve diferentes órgãos do governo, organizações de 
empregadores e trabalhadores, outras instâncias do poder público e organizações da sociedade civil no 
desenvolvimento de políticas públicas, estratégias e ações voltadas à promoção do trabalho decente no país.

Formalizado pela OIT em 1999, o conceito de Trabalho Decente sintetiza a missão histórica da Organização 
de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, 
em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo considerado condição 
fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 
democrática e o desenvolvimento sustentável.

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT: a promoção do 
emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social, o fortalecimento do diálogo social e 
o respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como fundamentais pela Declaração 
Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998, quais 
sejam, a liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação de todas as formas de 
discriminação em matéria de emprego e ocupação).

No Brasil, a atuação da OIT tem sido marcada na última década pelo apoio ao esforço nacional de promoção 
do trabalho decente em áreas tão importantes como a prevenção e erradicação do trabalho forçado e do 
trabalho infantil, a promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho, o 
combate a todas as formas de discriminação no emprego e na ocupação, a  promoção de trabalho decente 
para os jovens, a produção de indicadores, estudos e diagnósticos em diversos temas relativos ao mundo 
do trabalho, além da promoção permanente das Normas Internacionais do Trabalho, do emprego produtivo 
e de qualidade, da melhoria das condições de trabalho,  da ampliação da proteção social e dos processos e 
instâncias de diálogo social.

A trajetória de promoção de uma agenda de trabalho decente no Brasil teve início com o Memorando de 
Entendimento assinado em 2003 pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-



Geral da OIT, Juan Somavia, com o objetivo de estabelecer um programa de cooperação técnica para a 
estruturação de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente no país. Essa Agenda foi lançada em maio de 
2006, durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília, ocasião na qual também foi 
lançada, pelo Diretor Geral da OIT, a Agenda Hemisférica de Trabalho Decente. 

A Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD), com o objetivo de combater a pobreza, as desigualdades 
sociais e fortalecer a governabilidade democrática, foi estruturada em torno a  três prioridades: a geração 
de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento; a erradicação do trabalho 
escravo e eliminação do trabalho infantil, em especial em suas piores formas; e o fortalecimento dos atores 
tripartites e do diálogo social como um instrumento de governabilidade democrática.

Em 2007, a partir de uma experiência pioneira no estado da Bahia, teve início o processo inédito no mundo 
de estruturação de agendas subnacionais de Trabalho Decente. Em maio de 2010 foi lançado o Plano 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD), definido como instrumento de implementação da ANTD 
e voltado à estruturação do Trabalho Decente como uma política de Estado. A primeira agenda de trabalho 
decente temática do Brasil, a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, foi lançada em 2011. 
Neste mesmo ano, teve início o processo de organização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho 
Decente, realizada em agosto de 2012. 

A partir de 2009, a OIT e o governo brasileiro estruturam um importante Programa de Parceria para a 
Cooperação Sul Sul, que evoluiu nos anos seguintes, abarcando importantes áreas da agenda de trabalho 
decente, como a prevenção e erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado, a proteção social, a 
inclusão produtiva através do trabalho decente, a promoção dos empregos verdes e a migração para o 
trabalho.

O Escritório da OIT no Brasil também tem realizado um esforço contínuo de produção de indicadores que 
forneçam insumos estratégicos para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas de 
promoção do trabalho decente no país. Em 2009, lançou o primeiro Perfil do Trabalho Decente no Brasil, 
avaliando progressos realizados em nível nacional entre 1992 e 2007. Em 2012, apresentou a segunda 
edição do Perfil do Trabalho Decente no Brasil: Um Olhar sobre as Unidades da Federação, que inclui dados 
dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. No final de 2014, o Escritório da OIT no Brasil deu mais um 
passo fundamental neste caminho, ao lançar um sistema inédito de indicadores municipais de trabalho 
decente, que apresenta dados em nível municipal para cada um dos 5.565 municípios brasileiros.

Esperamos, com esta publicação, contribuir com o conhecimento sobre a atuação da OIT no Brasil em um 
período importante da história nacional, no qual passos muito significativos foram dados na luta contra a 
pobreza e a desigualdade e na promoção do trabalho decente.  

Laís Abramo 
Diretora do Escritório da OIT no Brasil



Após o lançamento da Agenda Hemisférica de Trabalho Decente e da Agenda Nacional de Trabalho Decente 
do Brasil em maio de 2006 em Brasília, durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT,  ocasião na qual 
os constituintes tripartites da OIT da Região Americana decidiram inaugurar uma década de promoção do 
trabalho decente, origina-se no Brasil, em 2007, uma experiência até então inédita no mundo. Trata-se da 
construção da primeira agenda subnacional de trabalho decente, a Agenda Bahia de Trabalho Decente (ABTD). 
O processo de elaboração da ABTD se inicia com a realização da I Conferência Estadual de Trabalho Decente 
da Bahia em abril e culmina com o lançamento da Agenda pelo governador do Estado, no mês de dezembro. 

Além disso, teve início nesse ano a parceria entre a OIT e o governo brasileiro no âmbito da Cooperação Sul Sul. No 
mesmo mês de dezembro, a OIT, através de seu Escritório no Brasil, e o governo brasileiro, através do Ministério das 
Relações Exteriores, assinaram  um Memorando de Entendimento para reforçar a luta contra o trabalho infantil. Nessa 
mesma ocasião foi  anunciada  a execução de um programa de cooperação técnica financiado pelo governo brasileiro 
através da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e coordenado pela OIT, através do seu Programa Internacional 
para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) para contribuir à prevenção e eliminação do trabalho infantil no Haiti. 
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ONU E PARCEIROS DISCUTEM O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL
 
Resultados do seminário serão levados a Fórum Global em Viena

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A Iniciativa Global da ONU contra o Tráfico de Pessoas (UN.GIFT, na sigla em 
inglês) promove o Seminário “Desafios para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil”, no Auditório 
do Palácio do Itamaraty, em Brasília, entre os dias 3 e 4 de outubro. 
O encontro entre sociedade civil, governo e organismos internacionais vai discutir ações para conter o 
problema. A Iniciativa Global da ONU contra o Tráfico de Pessoas, liderada pelo Escritório das Nações Unidas 
contra Drogas e Crime (UNODC), foi lançada este ano para conscientizar as pessoas sobre o problema, para 
estimular governos a ratificarem e – principalmente – implementarem o Protocolo da ONU contra o Tráfico de 
Seres Humanos, do qual o UNODC é guardião. Hoje, 40% dos países-membros da ONU ainda não ratificaram 
este instrumento jurídico, em vigor internacionalmente desde 2003.
Um plano Nacional - Será divulgado pela primeira vez o Relatório dos Trabalhos do Grupo de Trabalho 
Interministerial que preparou a proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PNETP). São compromissos do governo brasileiro para os próximos dois anos, baseados na prevenção, 
repressão/responsabilização e atenção às vítimas. O evento também vai tratar das diferentes modalidades 
de exploração como o trabalho escravo. 
Outros painéis irão apresentar pesquisas recém-concluídas ou em fase de coleta de dados que mostram 
características regionais do tráfico no país. Também estarão entre os temas abordados a relação entre 
migração e tráfico com enfoque de gênero, bem como o problema do tráfico de crianças e adolescentes. 
Haverá um painel especial sobre a relação entre HIV e o tráfico humano. Os resultados serão levados ao 
Fórum Global, na sede do UNODC em Viena, Áustria, entre 13 e 15 fevereiro de 2008.
Fórum Global - O seminário de Brasília, assim como outros eventos ao redor do mundo, vai produzir 
recomendações para orientar as ações da ONU e dos países-membros. A segunda etapa das ações, prevista 
para começar depois do Fórum Global em Viena, vai discutir modelos concretos de intervenção. Boas 
práticas adotadas em diversos países também serão destacadas tanto no Seminário de Brasília como no 
Fórum Global em Viena.
Com isso, no próximo ano será produzido um relatório de como os países estão enfrentando o problema. O 
levantamento terá como foco as leis e sua adequação às convenções internacionais, investigação e ação 
penal e atenção às vítimas.
Ação conjunta - No Brasil, além do UNODC, a Iniciativa conta com a parceria de outras agências da ONU: OIT 
(Organização Internacional do Trabalho); UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas); UNIFEM (Fundo 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher); UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 
e OIM (Organização Internacional para as Migrações). O objetivo é promover o esforço conjunto no Brasil 
junto ao governo, sociedade civil e empresas para enfrentar o problema do tráfico humano, que envolve 
aliciamento, transporte para exploração sexual ou trabalho forçado.
Um problema mundial - Segundo as estimativas da ONU, mais de 2,5 milhões de pessoas são traficadas 
a cada ano no mundo todo, num comércio ilícito que gira mais de US$ 32 bilhões. Geralmente de origem 
pobre, as vítimas são pessoas que buscam uma vida melhor num lugar mais rico. Acabam acreditando em 
falsas promessas se tornam presas de redes criminosas. São exploradas, perdem a liberdade e o domínio 
sobre o próprio corpo. 
28/09/2007

POSSIBILIDADES JURÍDICAS DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
 
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil lançará na terça-feira, dia 20 de 
novembro, o livro “Possibilidades Jurídicas de Combate ao Trabalho Escravo”, uma coletânea de artigos 
escritos por especialistas e conhecedores do tema. 
O lançamento será no auditório da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT), às 18 horas, e deverá contar 
com a presença da Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, da secretária de Inspeção do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego, Ruth Vilela, do coordenador nacional de combate ao trabalho escravo da 
Procuradoria Geral do Trabalho, Erlan José do Prazo, e da coordenadora nacional do projeto de combate ao 
trabalho escravo da OIT, Andrea Bolzon.
Quatro artigos compõem o livro, mais uma etapa no cumprimento da missão da OIT no Brasil, de apoiar 
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iniciativas nacionais centradas na promoção dos princípios e direitos fundamentais no trabalho.
Daniel de Matos Sampaio Chagas, auditor fiscal do trabalho, é o autor de “O Ministério do Trabalho e Emprego 
e os subsídios para a defesa judicial da União nas ações relativas ao cadastro de empregadores do trabalho 
escravo”. “Trabalho escravo e lista suja: um modo original de se remover uma mancha” é o artigo de Márcio 
Túlio Viana, juiz do Trabalho e professor da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas.
“Atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo – crimes contra a organização 
do trabalho e demais crimes conexos” é o texto de Luis Antonio Camargo de Melo, Subprocurador Geral do 
Trabalho. Completa a obra o artigo “A escravidão ainda resiste”, de Ubiratan Cazetta, Procurador da República no Pará.
A publicação destes artigos, como lembra a Diretora do Escritório da OIT, foi demandada à Organização 
pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), colegiado que reúne governo, 
organizações de empregadores, trabalhadores e demais setores da sociedade civil e é responsável pelo 
monitoramento da implementação do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. 
12/11/2007

LANÇAMENTO DA REVISTA MERCOPOL: OIT APOIA A INICIATIVA DO CENTRO DE 
COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO POLICIAL DO MERCOSUL (CCCP) 
 
A OIT vem dar o seu apoio à Revista Mercopol pelo seu importante papel na mobilização, conscientização, 
capacitação técnica e acadêmica dos operadores de direito de toda a região. É a partir dessa iniciativa 
que instrumentos comuns serão buscados no que tange às diversas violações dos direitos humanos. No 
entanto, de todos os desafios de relevo para as forças de segurança do Mercosul, a OIT apoia essa iniciativa, 
sobretudo no que tange o combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e trabalho forçado. 
A OIT entende o tráfico de pessoas como uma agressão à dignidade e uma grave violação dos direitos 
humanos e dos direitos fundamentais do trabalho. O tráfico é a antítese do trabalho em liberdade. Tal 
prática nega às pessoas a oportunidade de se valerem de suas habilidades e talentos, como também de 
contribuírem para o desenvolvimento econômico do seu país.
Somente por meio de uma abordagem conjunta das forças de segurança pública no Mercosul será viável o 
fortalecimento dos operadores de direito no combate ao tráfico de pessoas. A Revista Mercopol, que também 
envolve esse tema entre seus focos, agrega importante valor na capacitação e sensibilização das forças 
policiais da região. 
04/12/2007

AGENDA DE TRABALHO DECENTE DA OIT TORNA-SE REALIDADE NA BAHIA
 
SALVADOR (Notícias da OIT) - A agenda de Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
tornou-se realidade pela primeira vez no Brasil. O governo do Estado da Bahia lançou no dia 6 de dezembro 
a Agenda Bahia de Trabalho Decente, resultado de um amplo processo de construção coletiva. “Este é um 
feito muito importante porque significa a prova palpável de que o conceito de trabalho decente tem apoio 
internacional sólido e vasto”, disse o Diretor Regional da OIT para a América Latina e o Caribe, Jean Maninat.
Além dele, a solenidade de lançamento, realizada no auditório da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, contou 
com a presença da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, do governador Jaques Wagner, do 
secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, além de autoridades locais.
Em declaração enviada especialmente para o evento, o Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia lembrou que a 
trajetória da agenda de Trabalho Decente da OIT teve um de seus momentos iniciais em Salvador, quando 
a capital baiana sediou a XIII Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho, presidida pelo então 
Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner. 
Em discurso, o governador Jaques Wagner lembrou que a agenda foi construída a partir do diálogo entre 
empregadores e trabalhadores e com a participação da sociedade civil. Ele antecipou que o governo baiano 
pensa em criar um selo do trabalho decente para certificar produtos e serviços de empresas que seguem as 
regras preconizadas pela nova agenda.
“Para melhorar o ambiente de negócios temos que ter uma agenda de trabalho decente. A economia tem 
que estar a serviço do ser humano. Precisamos difundir a cultura de que o trabalho indecente, aquele que 
não respeita o ser humano, é ruim para o desenvolvimento social”, disse o governador da Bahia.
O Diretor Jean Maninat lembrou a construção democrática da agenda baiana, que é a primeira experiência 
subnacional, no mundo. “A Bahia não fez sua agenda por decreto, mas reunindo a sociedade, trabalhadores, 
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empregadores e a academia. A agenda combate a ideia de que não pode existir desenvolvimento econômico 
e social sem criar empregos dignos e dá resposta aos pedidos das pessoas que querem ser úteis à sociedade 
através do trabalho”, disse.
Também estavam presentes à solenidade a representante dos trabalhadores no Conselho de Administração 
da OIT, Nair Goulart, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Jorge Lins Freire. Ambos 
destacaram o caráter democrático de construção da agenda e o compromisso assumido por empregadores 
e trabalhadores para cumprir as metas.
 O secretário Nilton Vasconcelos informou que o Plano Plurianual de Investimentos da Bahia (2007-2010) 
introduz o trabalho decente como uma norma do governo do Estado. Além disso, foi sancionada uma lei de 
autoria do Executivo estadual que cria um prêmio destinado a incentivar ações que valorizem o trabalho 
decente. O governo também lançou o Portal do Trabalho Decente para permitir o acompanhamento constante 
das ações que serão desenvolvidas no Estado.
06/12/2007

PARCERIA  ENTRE O GOVERNO BRASILEIRO E A OIT PARA INTENSIFICAR O COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), assinarão na sexta-feira, dia 14, Memorando de Entendimento 
para reforçar a luta contra o trabalho infantil. Junto com Memorando, o governo anunciará a execução de um 
programa para contribuir à prevenção e eliminação do trabalho infantil no Haiti, que será coordenado pelo 
Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da OIT.
O memorando, que será firmado pelo Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim e pela Diretora do 
Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, lançará as bases para a Iniciativa de Cooperação Sul-Sul no Combate 
ao Trabalho Infantil. 
Esta Iniciativa busca a promoção de projetos e atividades específicos de cooperação horizontal, que 
contribuam de maneira efetiva para a prevenção e eliminação do trabalho infantil, em especial em suas 
piores formas, de acordo com os compromissos internacionais assumidos por cada país.
O evento contará com as presenças, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego do Brasil, Sr. Carlos 
Luppi; Ministro do Trabalho do Haiti, Sr. Gérald Germain; de Guiné Bissau, Sr. Pedro Milaco, autoridades do 
Ministério do Trabalho de Angola, de Moçambique e do corpo diplomático representado no Brasil. Também 
estarão presentes especialistas da Costa Rica, Suíça, além de Geir Myrstad, coordenador internacional 
adjunto do IPEC.
A iniciativa trabalhará em estreita parceria com as organizações de empregadores, garantindo assim o 
engajamento do setor privado com o combate ao trabalho infantil nas suas ações de responsabilidade social. 
Também fomentará o debate com organizações de trabalhadores para promover a cooperação horizontal de 
modo a fortalecer o papel dos sindicatos na prevenção e erradicação do trabalho infantil.
Nas últimas décadas, o Brasil vem acumulando experiências e consolidando-se como um país de boas práticas 
na área de eliminação de trabalho infantil, muitas delas com forte potencial de serem compartilhadas com 
outros países.
Neste sentido, o Governo brasileiro também vem estimulando a cooperação SUL-SUL na área de trabalho 
infantil em várias instâncias, tanto por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das 
Relações Exteriores, como via ações promovidas por vários Ministérios (do Trabalho e Emprego, Educação, 
Saúde, Desenvolvimento Social, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e do Instituto Brasileiro de 
Ciência e Tecnologia - IBICT, entre outros). 
No mesmo sentido, organizações de empregadores e de trabalhadores têm intensificado suas ações 
solidárias com outros países em desenvolvimento neste tema.
Todos os anos, no dia 19 de dezembro, comemora-se o Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul. 
Nesse marco, nos 12, 13 e 14 de Dezembro em Brasília serão realizadas uma série de reuniões técnicas que 
intensificarão a cooperação sul-sul na área da prevenção e eliminação do trabalho infantil.
O objetivo será criar uma plataforma de discussão aberta entre o Brasil e grupos regionais/ políticos: Pacto 
Andino, MERCOSUL, Comunidades de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Iniciativa índia, Brasil e África 
do Sul (IBAS) e de estímulo à cooperação horizontal entre países que tenham experiências bem sucedidas 
na área de combate de trabalho infantil.
O Brasil espera promover a cooperação horizontal sul-sul, amplamente voltada para o compartilhamento de 
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boas práticas e lições aprendidas, bem como para a transferência e adaptação de modelos bem-sucedidos 
do governo e da sociedade no combate ao trabalho infantil. 
Isso deverá ocorrer através de um processo participativo nacional de todos os países envolvidos, com 
contribuições de especialistas brasileiros e estrangeiros para fins de treinamento, capacitação, planejamento 
estratégico das ações de prevenção e eliminação e com o estímulo de pesquisa e troca de material e informação 
no combate ao trabalho infantil através da educação e do trabalho decente para jovens.
Por outro lado, o Governo brasileiro, além de liderar a missão de paz no Haiti, também já auxilia a reconstrução 
do país com várias iniciativas de cooperação em temas sociais. 
O trabalho infantil surge como um novo ponto da agenda e para tal, os escritórios da OIT em San José, 
Genebra e Brasília envidaram todos os esforços para desenhar uma estratégia de intervenção que estivesse 
alinhada com a demanda do Governo do Haiti a OIT em auxiliar na construção de uma Agenda de Trabalho 
Decente em seu País. O trabalho infantil é um dos eixos dessa agenda.
12/12/2007



Em 2008 o governo brasileiro encaminhou ao Congresso Nacional mensagem solicitando a ratificação da 
Convenção 151 da OIT sobre Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública.

Durante a 97ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em junho de 2008 na sede da OIT em 
Genebra, o então governador da Bahia,  Jaques Wagner, apresentou a experiência da Agenda Bahia de  Trabalho Decente, 
colocada em prática com o apoio de empregadores e trabalhadores e considerada um modelo inovador para gerar mais 
e maiores empregos. Nessa mesma ocasião, assinou com o Diretor Geral da OIT um memorando de entendimento 
para a construção do Programa Bahia de Trabalho Decente como instrumento de implementação da Agenda. 

Também merecem destaque o anúncio do II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e o lançamento do 
relatório Emprego, Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente – A experiência brasileira recente, produzido pelo Escritório 
da OIT no Brasil em conjunto com a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). Segundo o documento, só o acesso a trabalho decente pode fazer o crescimento econômico 
traduzir-se em melhoria do bem-estar social. Além disso, a OIT organizou, conjuntamente com o Centro de Coordenação 
de Capacitação Policial do Mercosul (CCCP), em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento de Polícia 
Federal do Ministério da Justiça uma oficina dirigida aos órgãos de segurança pública dos países do Mercosul e Chile com 
o objetivo de fortalecer a cooperação policial e judicial entre os países na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas. 





15

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

COOPERAÇÃO SUL-SUL OIT E GOVERNO BRASILEIRO REFORÇAM COOPERAÇÃO NO 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Governo brasileiro, através 
do Ministério das Relações Exteriores, assinaram Memorando de Entendimento para lançar as bases da 
Iniciativa de Cooperação Sul-Sul no Combate ao trabalho infantil. O principal objetivo do Memorando é a 
promoção de projetos e atividades específicos de cooperação horizontal que contribuam de maneira efetiva 
para a prevenção e eliminação do trabalho infantil, em especial nas suas piores formas, em conformidade 
com os compromissos internacionais assumidos por cada país.
Como resultado imediato do entendimento, o Brasil vai financiar um projeto no Haiti de combate ao trabalho 
de crianças e adolescentes. O anúncio foi feito durante a assinatura do Memorando, no auditório do Itamaraty, 
em Brasília, com a presença de diversos representantes do corpo diplomático.
“Inauguramos nessa ocasião uma nova fase do diálogo para a construção conjunta de critérios e iniciativas 
que, sem dúvida, contribuirão para fortalecer, por um lado, a missão de cooperação internacional da OIT; 
por outro, a projeção internacional do Brasil como uma referência de grande importância, devido às boas 
práticas desenvolvidas no país, para o esforço global de prevenção e erradicação do trabalho infantil”, disse 
a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
O Ministro das Relações Exteriores, embaixador Celso Amorim, destacou que “a OIT tem sido pioneira neste 
esforço (da cooperação Sul-Sul) e é um organismo internacional voltado para uma causa tão importante 
como a eliminação do trabalho infantil”. Em seu discurso, o chanceler disse que a assinatura do Memorando 
de Entendimento é importante para a política externa brasileira.
De acordo com Celso Amorim, a OIT é uma organização pioneira em tratar temas sociais no mundo, além 
de ser o primeiro organismo internacional com estrutura tripartite, reunindo representações de governos, de 
empregadores e de trabalhadores.
O chanceler lembrou que o Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, citou o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), iniciativa do Governo brasileiro, como “um exemplo no mundo inteiro”. “Avançamos muito na 
Cooperação Sul-Sul, mas ainda temos muito que fazer”, finalizou.
Laís Abramo, por sua vez, lembrou que “em um contexto de avanço do processo de globalização, que continua 
sem dar respostas satisfatórias a graves problemas sociais e do mercado de trabalho, em particular no que se 
refere às profundas desigualdades existentes entre os países e no interior da maioria deles, é necessário juntar 
esforços para refletir e trocar experiências que nos permitam aproximar-nos cada vez mais dessas respostas”.
A cerimônia teve a presença do ministro da Reforma Administrativa, Função Pública e Trabalho da Guiné 
Bissau, Pedro Morato Milaco, que destacou que seu país já adotou um programa de combate ao trabalho 
infantil, mas ainda enfrenta dificuldades para combater o problema no âmbito do trabalho infantil informal 
e no trabalho doméstico devido “aos padrões culturais, culturais e religiosos que promovem um grande 
bloqueio. Temos que remover estas barreiras”.
Também estavam presentes o Embaixador de Angola, Leovigildo da Costa e Silva, o Encarregado de Negócios 
da República de Moçambique, Afonso Faiela Chambi, o Encarregado de Negócios da Embaixada do Haiti, 
Jean-Baptiste Leroy, além do embaixador Luiz Henrique Pereira da Fonseca, Diretor da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), e Marcos Barbosa, representante do Ministério do Trabalho e Emprego.

Principais objetivos do Memorando de Entendimento

a) criar uma plataforma de discussão entre o Brasil e outros países da América Latina, África e Ásia sobre a 
questão do trabalho infantil e as formas para preveni-lo e eliminá-lo levando em consideração as instâncias 
regionais e sub-regionais de cooperação já estabelecidas;
b) estimular a cooperação sul-sul no contexto de iniciativas internacionais já existentes, como o Grupo de 
Trabalho Mundial sobre Trabalho Infantil e Educação para Todos;
c) incentivar a pesquisa e a troca de informações sobre trabalho infantil e outros temas correlatos, como 
emprego de jovens, educação, saúde, qualificação profissional, com a perspectiva de gênero, raça e etnia, etc.;
d) fomentar o intercâmbio de experiências e boas práticas na prevenção e eliminação do trabalho infantil 
entre os países em desenvolvimento, incluindo os programas de transferência de renda condicionada, 
inspeção do trabalho e treinamento de profissionais da saúde, educação, entre outros;
e) apoiar a implementação de projetos e atividades de cooperação sul-sul entre os países em desenvolvimento, 
em parceria com a OIT/IPEC, e em articulação com outras agências do Sistema das Nações Unidas, e
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f) envidar esforços para a mobilização de recursos para projetos e atividades conjuntos.
15/01/2008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO LANÇA CARTILHA “BRASILEIROS E BRASILEIRAS 
NO EXTERIOR: INFORMAÇÕES ÚTEIS” COM O APOIO DA OIT. 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou nesta terça-feira (15/01) a cartilha “Brasileiros e Brasileiras no 
Exterior: Informações Úteis”. A publicação pretende suprir com informações relevantes direitos e deveres, 
os brasileiros que emigrarem para outros países. O lançamento da cartilha, que tem apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), ocorreu em solenidade no MTE, com a presença do ministro Carlos Lupi. 
A representante da OIT na cerimônia, Maria Beatriz Cunha, lembrou que a OIT apoia a cartilha por enxergar 
que ela tem um grande papel junto aos migrantes brasileiros quanto à conscientização de seus direitos. 
Entre os migrantes, se destacam homens e mulheres trabalhadores que muitas vezes buscam melhor 
oportunidades em novos espaços. “Nesse sentido, o conceito de trabalho decente que a OIT e o Governo 
brasileiro defendem está no coração do tema dos trabalhadores migrantes. Trabalhadores e trabalhadoras 
podem migrar para melhorar sua qualidade de vida à medida que enfrentam um déficit de Trabalho Decente 
em seus domicílios”, destacou a representante da OIT.
A publicação “Brasileiras e Brasileiros no Exterior, Informações Úteis” tem tiragem inicial de 100 mil 
exemplares e presta um serviço de esclarecimento de deveres, direitos e riscos dos brasileiros ao emigrarem 
para outros países. “Estima-se que hoje existam quatro milhões de brasileiros vivendo no exterior. Somos 
um país de emigração e isso revela a necessidade de termos instituições preparadas para lidar com esse 
fenômeno”, afirmou o coordenador geral de Imigração do MTE, Paulo Sérgio de Almeida. 
As informações devem ajudar o brasileiro a não passar qualquer tipo de dificuldade fora do país. “Não posso 
afirmar que essa iniciativa vai diminuir o número de deportações de brasileiros. Mas acho que o que diminui 
a emigração é a abertura de novas oportunidades de emprego no Brasil. O país está com forte demanda 
interna e gerando números recordes de emprego”, destacou o ministro Carlos Lupi.
Participaram da solenidade de lançamento do informe a presidente do Instituto Migrações e Direitos 
Humanos, irmã Rosita Milese; o subsecretário das Comunidades Brasileiras no Exterior, embaixador Oto 
Agripino Maia, e representantes do Ministério da Previdência e da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República.
17/01/2008

GOVERNO BRASILEIRO PEDE AO CONGRESSO RATIFICAÇÃO DE DUAS CONVENÇÕES DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Governo brasileiro encaminhou ao Congresso Nacional mensagem na qual 
pede a ratificação das Convenções 151 e 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em cerimônia 
no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo fará “todo o esforço” 
para aprovar as Convenções. A diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, que participou da 
cerimônia, afirmou confiar que a ratificação contribua “para a modernização das relações de trabalho e para 
a consecução do Trabalho Decente no Brasil, objetivos fundamentais de todos nós”. 
O presidente Lula disse que a mensagem ao Congresso poderia ter sido assinada há mais tempo, mas, 
segundo ele, “não haveria o clima que temos hoje”. Ele elogiou a união das atuais seis centrais sindicais em 
funcionamento no Brasil, cujos representantes estavam presentes ao ato, e disse que isso é “extremamente 
positivo” para os trabalhadores brasileiros.
A Diretora Laís Abramo ressaltou, em discurso, que sempre que um País decide ratificar uma Convenção isso 
se torna um “motivo de satisfação especial” para a OIT. O processo de discussão com as centrais sobre as 
duas Convenções foi coordenado por uma comissão formada por ministros do Governo.
Laís Abramo destacou a importância do diálogo, da unidade e da capacidade propositiva que vem sendo 
demonstrada pelas centrais sindicais brasileiras em várias ocasiões, assim como das discussões sistemáticas 
que vem sendo realizadas entre governo, organizações sindicais e de empregadores na Comissão Tripartite 
de Relações Internacionais (CTRI). Isso demonstra que o diálogo social e o tripartismo têm avançado.
“Esperamos que este espírito de diálogo e entendimento continue para o avanço do ideal de trabalho decente 
no País”.
Estavam presentes à cerimônia os ministros do Trabalho, Carlos Lupi, da Previdência Social, Luiz Marinho, 
do Planejamento, Paulo Bernardo, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger e da 
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Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci.
Também estavam presentes os seguintes presidentes de centrais sindicais: Wagner Gomes (Central dos 
Trabalhadores do Brasil), Antonio Neto (Central Geral dos Trabalhadores), Arthur Henrique (Central Única dos 
Trabalhadores), Paulo Pereira da Silva (Força Sindical), José Calixto Ramos (Nova Central Sindical) e Ricardo 
Patah (União Geral dos Trabalhadores).
As mensagens da Presidência da República foram entregues, depois, ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Caso os textos sejam aprovados pela Câmara, seguirão, posteriormente 
para o Senado e, finalmente, para promulgação presidencial. Somente depois de um ano da promulgação as 
Convenções entrarão em vigor. 
A Convenção 151 prevê a realização de negociações coletivas de servidores públicos com o Poder Executivo 
e garante à categoria o direito de livre organização sindical. A Convenção 158, por sua vez, impede e cria 
regras para a demissão imotivada do trabalhador e abrange todos os ramos da atividade econômica e todos 
os trabalhadores assalariados.
20/02/2008

OIT  APOIA CONCURSO PARA ESTIMULAR ESTUDOS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apoia o Prêmio Libertas de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançado pelo Ministério da Justiça e que conta também com o apoio 
do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC). 
“A OIT entende o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual comercial e trabalho forçado como uma 
agressão à dignidade e uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais do trabalho. 
O tráfico é antítese do trabalho em liberdade”, disse o representante do Escritório da OIT no Brasil, Christian 
Ramos Veloz, durante o lançamento do Prêmio.
Christian Ramos lembrou que o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinado no mês de janeiro 
instituindo o Plano Nacional para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, contribuiu para fortalecer a 
sinergia de ações entre os vários setores brasileiros envolvidos nessa iniciativa. “É em torno desse Plano 
que convergem as ações da OIT como contribuição técnica ao enfrentamento dessa prática perniciosa à 
dignidade humana”, acrescentou.
Rodrigo Penna, do Projeto de Combate ao Tráfico de Pessoas da OIT, destacou a responsabilidade dos países 
de origem e de destino das vítimas do tráfico de pessoas. “Certamente é intensa a demanda, principalmente 
europeia, norte-americana e asiática por mulheres brasileiras. Mas não podemos esquecer também da 
oferta. O déficit de trabalho decente no Brasil, de oportunidades de emprego equitativas e favoráveis, 
também cria uma vulnerabilidade dos brasileiros que podem ser aliciados pelas redes internacionais de 
tráfico de pessoas no exterior”.
Segundo a OIT, 2,4 milhões de pessoas são traficadas para trabalhos forçados e exploração sexual a cada 
ano no mundo. Desse total, 95% são mulheres, a maioria delas com idade entre 18 a 25 anos e com baixo 
poder aquisitivo. A atividade movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano e é considerada a terceira 
mais rentável entre os negócios ilícitos, perdendo para o tráfico de drogas e o comércio de armas.
Estavam presentes à cerimônia de lançamento do Prêmio, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, 
Luiz Paulo Barreto, o Secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Jr., e a represente do UNODC, Cíntia Freitas.
De acordo com o edital do concurso, serão distribuídos R$ 32 mil aos seis melhores estudos na área, 
realizados por acadêmicos ou pesquisadores. As inscrições ficarão abertas até o dia 3 de abril de 2008 e as 
informações contidas nas pesquisas que participarem da seleção contribuirão para a elaboração de políticas 
públicas capazes de enfrentar o problema no País.
26/02/2008

QUATROS ANOS DE PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
 
O papel da iniciativa privada no combate à escravidão contemporânea ganhou um novo impulso com a 
realização do 2º seminário do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, nesta quarta-feira (18), 
em São Paulo (SP). No evento, foram apresentados o Código de Conduta e instrumentos colaborativos para o 
monitoramento da iniciativa. Mais de uma centena de empresas já assinaram o Pacto Nacional e assumiram 
o compromisso de cortar relações comerciais com agentes econômicos envolvidos na exploração criminosa 
de mão-de-obra escrava.
Desde 2005, quando foi criado, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo “cresceu em 
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quantidade e em qualidade”, analisou Andréa Bolzon, coordenadora nacional do projeto de combate ao 
trabalho escravo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. Além da OIT, o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social e a organização não governamental (ONG) Repórter Brasil fazem parte 
do Comitê de Monitoramento do Pacto Nacional.
O envolvimento dos empresários por meio do Pacto - que foi inclusive incorporado como política pública 
no 2º Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo - consiste, segundo Andrea, em mais um dos 
fatores que colocam o Brasil como vanguarda mundial em termos de combate à escravidão. Continua em 
aberto, contudo, o desafio do monitoramento para a checagem do cumprimento dos compromissos que 
caracterizam a iniciativa. Trata-se, para ela, de um passo fundamental para que o Brasil continue sendo um 
exemplo para outros países no mundo.
Na visão do ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), presente no evento 
realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que reuniu cerca de 150 pessoas, o setor empresarial 
- bem como o Poder Judiciário - têm potencial para exercer “protagonismo” nos esforços para a erradicação 
dessa prática criminosa.
“Para além do compromisso da consciência, o trabalho escravo vulnerabiliza o crescimento econômico 
brasileiro”, declarou o ministro, em referência direta aos riscos que os produtores nacionais (como os de carne 
bovina e soja) correm de sofrer uma espécie de “dumping (sanção) social” em organismos internacionais por 
conta dos insistentes flagrantes de escravidão no meio rural.
Números divulgados no seminário pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostram que 5.016 
trabalhadores foram libertados em 2008. Durante o ano passado, foram realizadas 158 operações que 
verificaram as condições trabalhistas em 301 fazendas. Houve pagamento de R$ 8,9 milhões de indenizações 
e 4,8 mil autos de infração foram lavrados no mesmo período.
Paulo Vannuchi classificou 2009 como “ano decisivo para o combate ao trabalho escravo”, pois 2010 será um 
ano eleitoral em que a disputa político-partidária acirra os ânimos e domina a agenda nacional. A estratégia 
apresentada pelo ministro para 2009 inclui a intensificação do monitoramento do Pacto Nacional para um 
maior engajamento das companhias privadas, a promoção de oficinas de sensibilização sobre o tema junto ao 
Poder Judiciário - a primeira será realizada no final deste mês em Belém (PA) -, e os desdobramentos práticos 
do Pacto Federativo de governos estaduais. Todos esses movimentos culminariam no 1º Encontro Nacional 
de Combate ao Trabalho Escravo - com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes 
máximos do Legislativo (Câmara e Senado) e do Judiciário - Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal da 
Justiça (STJ) e Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A partir dessa série de iniciativas, o ministro espera que seja criado um ambiente mais favorável para a 
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 438/2001, que prevê o confisco de terras de infratores 
flagrados explorando trabalho escravo. Desde agosto de 2004, a matéria, que já foi aprovada no Senado, 
permanece à espera de votação em segundo turno no Plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da 
Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), vem afirmando que já está acertado entre líderes partidários que a PEC 
438/2001 será uma das que serão submetidas à votação logo que a pauta seja retomada pela Casa.
Para Paulo Vannuchi, não é justo que um grupo restrito de brasileiros viole preceitos em busca do “lucro 
fácil” e manchem o país. “Esse tipo de negócio não é consistente, não é seguro”, reforçou. Quem se associa a 
escravocratas corre risco de ser punido com multas e com quebra de contratos, compromisso esse assumido 
pelas empresas signatárias do Pacto Nacional.

Papel relevante

“A erradicação do trabalho escravo é um compromisso de Estado, mas não se realizará sem apoio da 
sociedade”, completou Marcelo Campos, coordenador nacional do grupo móvel de fiscalização do MTE, que 
também compôs uma das mesas do 2º seminário. Ele fez questão de realçar que a “sociedade”, no caso, não 
se limita apenas aos segmentos ligados aos trabalhadores, mas também ao setor patronal.
Marcelo destacou ainda a fundamental cooperação entre os diferentes órgãos públicos - Ministério Público 
do Trabalho (MPT), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Justiça do Trabalho, Justiça 
Federal, etc. - para o combate ao trabalho escravo. Ele lembrou que depois da resolução do STF que definiu 
que julgamentos de casos de trabalho escravo são de atribuição da Justiça Federal, houve mais de 30 
condenações.
Foram apresentadas pelo representante do MTE as bases do Programa Marco Zero, que pretende atuar 
na intermediação de mão-de-obra rural por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE) nas regiões das 
Regiões Norte e Nordeste com alto índice de aliciamento de trabalhadores. Oito municípios foram escolhidos 
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para fazer parte da primeira fase do novo programa federal: Paragominas (PA), Marabá (PA), Floriano (PI), 
Açailândia (MA), Bacabal (MA), Codó (MA), Sinop (MT) e Alta Floresta (MT).
A “lista suja”, cadastro de empregadores que foram comprovadamente flagrados explorando mão-de-obra 
escrava, também foi mais uma vez explicada ao público formado majoritariamente por representantes 
de empresas. Marcelo lembrou que a constatação fática de exploração de trabalhadores em condições 
análogas à escravidão no momento da fiscalização dá início a um rito administrativo, no qual o empregador 
tem amplo direito de defesa, que dura, em média, dois anos. É preciso, portanto, que haja “robustas provas 
e argumentações” para que um empregador seja incluído na “lista suja”, instrumento fundamental para a 
composição do Pacto Nacional.
A demanda por parcerias com o setor privado “antes das fiscalizações” também foi colocada pelo procurador 
Gláucio de Oliveira, do Ministério Público do Trabalho (MPT). Ele frisou que já se deparou com trabalhadores 
alojados em currais e “não há invenção nem exagero de fatos” nas situações encontradas pelas equipes 
do grupo móvel nacional e pelos módulos rurais das Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego 
(SRTE).
A quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados pelo MPT em consequência de flagrantes 
de trabalho escravo nos últimos anos é relevante. O procurador observou, porém, que também é preciso que 
as instituições públicas e privadas se aproximem para garantir melhora nas condições de vida depois da 
libertação das pessoas e também nas cidades de origem. “Não podemos apenas fazer o básico. É preciso ir 
além”, comentou.
19/03/2008 

GUIA TRAZ INDICAÇÕES DE COMO IMPLANTAR PLANOS DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A primeira reunião deste ano do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil, que será realizada no dia 26 de março, na sede da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, será marcada pelo lançamento de um importante instrumento na luta contra este 
problema. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresentará o “Guia Metodológico para Implantação 
de Planos de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil”. 
“O combate ao trabalho infantil não é exclusividade da União. Os Estados e Municípios são corresponsáveis”, 
afirma Pedro Américo de Oliveira, coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do 
Trabalho Infantil (IPEC), da OIT. Ele lembra que o Guia se tornará num valioso auxiliar para que os governos 
estaduais e municipais criem seus próprios planos.
O Guia é o resultado de uma construção coletiva realizada no espaço do Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, lembra a secretária-executiva do FNPET, Isa Maria de Oliveira. O ponto de 
partida desse processo foi um modelo-referência elaborado pela Associação Curumins, entidade consultora, 
com o apoio técnico e financeiro da OIT, discutido e referendado pelos Fóruns Estaduais em 2005.
A publicação tem uma tirarem de 1.000 exemplares e será distribuída aos Fóruns estaduais pela OIT e pela 
secretaria-executiva do FNPETI.
24/03/2008

EVENTO EM FOZ DO IGUAÇU DISCUTIU FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO NO MERCOSUL 
PARA PREVENIR TRÁFICO DE PESSOAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Centro de Coordenação de Capacitação Policial do Mercosul (CCCP), em 
parceria com a Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), organizou entre os dias 16 a 18 de abril, em Foz do Iguaçu/
PR, uma oficina de debates voltados para os órgãos de segurança pública dos países do Mercosul e Chile.
O objetivo principal do evento foi fortalecer a cooperação policial e judicial entre os países na prevenção 
e repressão ao tráfico de pessoas. O Seminário “Cooperação e Coordenação Policial no Mercosul e Chile 
para o Enfretamento ao Tráfico de Pessoas” contou com a participação de cerca de 60 representantes das 
forças policiais e de segurança pública dos países do Mercosul e Chile, além de adidos policiais de Portugal, 
Espanha e Reino Unido.
Previamente ao evento, o Projeto de Combate ao Tráfico de Pessoas da OIT coordenou uma pesquisa em 
todos os países do Cone Sul nos seguintes temas: legislação, organização da segurança pública e fluxos 
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e procedimentos. Essa pesquisa foi utilizada como base nas discussões das oficinas com a finalidade de 
aprimorar o documento final e de organizar possíveis propostas de alterações para harmonização legislativa 
e operacional entre os países. Um dos grandes desafios para melhorar a eficácia nas ações de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas é a promoção da cooperação policial na região.
Este foi o primeiro encontro entre os países do Mercosul e Chile para discutir os desafios efetivos para o 
combate ao tráfico de pessoas. Ao final de três dias de discussão, foi elaborada uma declaração conjunta, 
denominada “Carta de Foz do Iguaçu”, que reuniu propostas efetivas de cada país para a melhoria das 
ações na região. Esse documento foi encaminhado para as chefias das corporações policiais e os Ministérios 
Públicos e da Justiça de cada país, com a intenção de direcionar novas legislações e procedimentos.
O tráfico de pessoas afeta profundamente os países do Cone Sul, sobretudo pela grande dimensão das 
chamadas “fronteiras secas”, onde o controle e fiscalização tornam-se mais difíceis. A realização do 
seminário foi de importante para consolidação da parceria entre os órgãos de segurança pública dos países 
envolvidos no enfrentamento e prevenção ao tráfico de pessoas. O produto final deve ser publicado pelo 
Projeto de Combate ao Tráfico de Pessoas da OIT para que seja utilizado com base nas discussões sobre o 
tema. É importante ressaltar que a oficina descrita configura-se apenas como o início de uma discussão que 
deve ser aprofundada em outras ações para que a cooperação policial entre os países do Cone Sul torne-se 
mais fluida e eficaz.
28/04/2008

27 DE ABRIL - DIA NACIONAL DA TRABALHADORA DOMÉSTICA 

Mais trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores domésticas do Brasil

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Domingo, 27 de abril, dia em que o Brasil celebra o dia da trabalhadora 
doméstica, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresenta um balanço sobre os avanços e desafios 
para se promover o trabalho decente nesta categoria.
Entre os principais avanços, se destaca a formalização do trabalho doméstico, que apresentou crescimento 
10,2% no período de 2004 a 2006. Para as trabalhadoras domésticas negras, este percentual foi ainda mais 
elevando, chegando a 17,2%. Analisando-se o período de 1995 a 2006, destaca-se também a diminuição da 
diferença de rendimentos. Em 1995, as mulheres negras recebiam o equivalente a 55,4% dos rendimentos 
dos homens brancos. Em 2006, essa diferença cai: as mulheres negras passam a receber 66,4%.
Este avanço, apesar de fundamental, ainda não é suficiente para promover a superação do quadro de 
precariedade que marca o trabalho doméstico: em 2006, somente 27,8% do total de trabalhadoras/es 
domésticas/es tinham carteira assinada. Entre os 72,2% que não possuíam vínculo formal de trabalho, as 
trabalhadoras negras correspondem a 57,5%, as mulheres não negras são 37,0%, os homens não negros 
são 2,0% e os homens negros somam 3,4%.
Entre as mulheres negras que são trabalhadoras domésticas, 75,6% não têm carteira assinada. Esse 
percentual é de 69,6% entre as mulheres não negras e de 61,9% e 54,9% para os homens negros e não 
negros, respectivamente. 
A diminuição destas diferenças, assim como o respeito à dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores 
domésticos, será diretamente proporcional à melhoria de suas condições de trabalho e à manutenção e 
aprimoramento de políticas públicas voltadas para a promoção do trabalho decente
24/04/2008

MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: PARTICIPAÇÃO FEMININA CRESCE, MAS 
DESIGUALDADE PERSISTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) 
realizou, em sua sede em Brasília, o evento “A Mulher no Mercado de Trabalho no Mundo Contemporâneo”, 
que contou com a participação da diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, e da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi. 
“A iniciativa da Anamatra foi trazer para nossa Associação uma questão que é vital para a discussão dos 
direitos humanos, já que a mulher tem tido uma participação cada vez maior e mais importante no mercado 
de trabalho”, afirmou o presidente da Anamatra, Cláudio José Montesso, lembrando-se do problema da 
discriminação e da necessidade da adoção de políticas públicas para combatê-lo. Montesso também 
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falou do papel da Justiça do Trabalho, aliada ao Ministério Público do Trabalho, de identificar e combater a 
discriminação.
Na primeira palestra, a diretora da OIT no Brasil, falou sobre a realidade da mulher no mercado de trabalho 
nacional, e traçou um panorama da participação feminina, abordando também questões como informalidade, 
escolaridade, remuneração e discriminação de gênero.
“Apesar da crescente participação da mulher, que é um fenômeno geral no mundo, elas ainda continuam 
enfrentando uma série de barreiras para uma entrada mais equitativa no mercado de trabalho” alertou. 
Segundo Laís Abramo, os dados atuais mostram que as mulheres estão sistematicamente em uma 
situação pior do que a dos homens e, consequentemente, com mais dificuldades de acesso a um trabalho 
decente. O problema, segundo a diretora da OIT, agrava-se com as mulheres negras. “Gênero e raça são 
eixos estruturantes do padrão de desigualdade no Brasil”, afirmou. Um dos exemplos apresentados por 
Laís Abramo foi o da remuneração: no Brasil, as mulheres recebem 70% do que recebem os homens e as 
mulheres negras, 40%. 
Laís Abramo falou também do papel da OIT na questão feminina no mercado de trabalho, citando as 
convenções da Organização que tratam do tema. Segundo ela, se o paradigma dos tempos passados era o 
da “proteção à mulher”, a OIT debruça-se agora na promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho. 
“O tema é para a OIT uma questão de direitos humanos, de justiça social e diminuição da pobreza, e de 
desenvolvimento social e econômico”, afirmou. 
Para a diretora da OIT, a promoção da igualdade e o combate à discriminação demandam uma política 
integrada que inclui: o papel das convenções internacionais do trabalho, a legislação nacional e seu 
aperfeiçoamento, as instituições nacionais de promoção da igualdade de oportunidades e tratamento, as 
políticas ativas de mercado de trabalho, o papel da justiça do trabalho e da inspeção do trabalho, política de 
contratos e compras governamentais, e o papel dos sindicatos, organizações de empregadores e do diálogo social. 
Laís Abramo finalizou sua intervenção falando da Agenda do Trabalho Decente, que inclui como elementos 
centrais a não discriminação e a igualdade de oportunidades. “É impossível reduzir significativamente 
o déficit de Trabalho Decente se não forem eliminadas as barreiras que impedem que grande parte da 
população dos países tenha acesso à oportunidades iguais de emprego devido ao seu sexo, à cor da sua 
pele, à sua idade, à sua origem nacional ou crença religiosa, à sua orientação sexual, ao fato se ser ou não 
uma pessoa com deficiência ou vivendo com HIV/AIDS”, afirmou. 
11/05/2008 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE JUVENTUDE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O desemprego, a informalidade e a inatividade que ameaçam o futuro dos jovens 
brasileiros são alguns dos temas a serem discutidos na Primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas 
da Juventude, que será realizada de 27 a 30 de abril de 2008 em Brasília. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), por meio do Projeto PREJAL – Promoção do Emprego de Jovens na América Latina, participa 
do evento. 
Estima-se que no Brasil existam 3,8 milhões de jovens desempregados, o que corresponde a uma taxa 
de desemprego de 17,7%, cerca de três vezes a taxa dos adultos de 25 anos ou mais. Além disso, 10,3 
milhões de jovens ocupados estão empregos em ocupações precárias no setor informal, ou seja, a taxa de 
informalidade dos jovens é de 59%, enquanto a dos adultos é de 51%.
Esse quadro fez com que o Governo brasileiro instituísse, em 2005, a Política Nacional de Juventude, cujos 
marcos foram a criação da Secretaria Nacional da Juventude e do Conselho Nacional da Juventude, instâncias 
onde são formuladas propostas e diretrizes para a ação do Governo, inclusive na área do emprego de jovens.
É nesse contexto que a OIT implementa no Brasil o Projeto PREJAL, que contribuirá para colocar em prática 
o compromisso da Declaração do Milênio de “elaborar e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de 
todo o mundo a possibilidade real de encontrar um emprego digno e produtivo”.
“O diferencial é a parceria da OIT com o setor privado, apoiando iniciativas de formação dos jovens nas 
próprias empresas, para com isso aumentar a sua empregabilidade”, afirma Karina Andrade, coordenadora 
nacional do PREJAL. No Brasil, o PREJAL tem apoiado ações desenvolvidas pelas imprensas participantes do 
projeto (AMPLA, COELCE, Fundação Telefônica, Prosegur, Santander).
Durante os três dias de realização da Conferência, os participantes discutirão temas em torno de três eixos 
principais: Juventude: Democracia, Participação e Desenvolvimento Nacional; Parâmetros e Diretrizes da 
Política Nacional de Juventude; e Desafios e Prioridades para as Políticas Públicas de Juventude.
13/05/2008



22

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

CAMPANHA DA OIT VENCE O PRÊMIO ABRIL DE PUBLICIDADE 2008
 
Peça foi criada para o Projeto de Combate ao Trabalho Escravo

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma peça criada pela agência AlmapBBDO para o Projeto de Combate ao 
Trabalho Escravo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi a vencedora de uma das principais 
categorias do Prêmio Abril de Publicidade, edição 2008. A peça ganhou o prêmio na categoria “Criação em 
Revista – Opinião do Leitor”. 
Criado em 1986, o Prêmio tornou-se ao longo de sua história uma referência para os profissionais de 
propaganda do Brasil. Como consequência, é hoje um dos troféus mais cobiçados do meio.
O anúncio foi divulgado por diversas revistas de circulação nacional em 2007. De uma maneira simples, ele 
procura sensibilizar os leitores sobre a exploração de milhares de brasileiros submetidos a um crime de lesa 
humanidade. Esses brasileiros não possuem quaisquer direitos trabalhistas, sobrevivem às piores formas 
de exploração no trabalho e em condições degradantes. O mais grave, entretanto, é que seus direitos mais 
violados são a liberdade e a dignidade.
Ao folhear as revistas que veiculam o anúncio, o leitor se depara com duas mãos algemadas. Estas algemas 
também unem as páginas da revista e não permitem que fique totalmente aberta. Ao forçar a revista para 
abri-la, os elos se rompem e o leitor vê, então, o título: “Infelizmente, acabar com o trabalho escravo não é 
tão fácil assim”. A assinatura do anúncio é “Trabalho escravo. Vamos abolir de vez essa vergonha”.
Quando começou, o Prêmio Abril de Publicidade tinha apenas uma categoria: Criação. Na década de 90, 
surgiram as primeiras mudanças, com o objetivo de valorizar iniciativas inovadoras no uso do meio, e 
também de reconhecer o talento regional. Foram criados, então, o Prêmio Melhor Utilização do Meio Revista 
(em 1993) e as categorias de Criação em Revista – Regionais (em 1994). Em 1995, surgia o Prêmio Opinião 
do Leitor, com o objetivo de destacar a visão do elo mais importante em qualquer processo de comunicação 
– o público consumidor.
Ficha Técnica
Agência: AlmapBBDO
Título da campanha: Encarte Corrente
Anunciante: Organização Internacional do Trabalho
Criação:
Luiz Sanches
Renato Fernandez
Renato Simões
Tales Bahu
Fotografia / Ilustração: Marcia Ramalho
Aprovação: Patricia Audi
13/05/2008 

EMPREGO DE JOVENS
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) está abrindo uma excelente oportunidade para que as 
instituições de todo o País apresentem os programas e projetos que estão desenvolvendo para promover a 
empregabilidade dos jovens. 
A Organização implementa no Brasil o Projeto PREJAL - Promoção do Emprego de Jovens na América 
Latina, financiado pelo governo da Espanha e empresas espanholas. Em linhas gerais, o PREJAL contribuirá 
para colocar em prática o compromisso da Declaração do Milênio de “elaborar e aplicar estratégias que 
proporcionem aos jovens de todo o mundo a possibilidade real de encontrar um emprego digno e produtivo”, 
bem como a melhoria das condições de empregabilidade dos jovens.
A fim de disseminar informações sobre a promoção do emprego de jovens, o PREJAL lançará brevemente 
sua página web, com informações sobre os oito países beneficiários: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Honduras, México, Peru e República Dominicana. 
Este novo site trará, entre outras novidades, um campo específico sobre programas e projetos relacionados 
à empregabilidade de jovens desenvolvidos na América Latina, com o objetivo de promover o intercâmbio de 
experiências nacionais e internacionais sobre o tema. 
14/05/2008
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18 DE MAIO – DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio do Projeto de Combate ao Tráfico de Pessoas, 
participará ativamente do 18 de Maio, conhecido como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes”. Neste dia, um evento marcado para acontecer no Parque Garota de 
Ipanema, entre o Posto 6 de Copacabana e o Arpoador, no Rio de Janeiro, dará início a um amplo movimento 
de mobilização para o combate a esse crime, como destaca a Coordenadora Nacional do Projeto da OIT, 
Thais Dumet Faria.
No evento, em parceria com a Federação Nacional dos Trabalhadores nos Transportes Aquaviários e Afins, 
Federação Internacional dos Trabalhadores nos Transportes, Sindicatos de Pescadores e outras organizações 
do setor, será dada ênfase a uma mobilização para incentivar o combate ao tráfico de crianças e adolescentes 
para a exploração sexual.
O transporte de crianças e adolescentes para exploração sexual é frequente e ocorre por diversos meios, 
inclusive pelas hidrovias. No entanto, pouco se conhece da dinâmica e da realidade do tráfico de crianças e 
adolescentes para a exploração sexual por este meio, afirma Thais Dumet Faria.
Os trabalhadores dos transportes aquaviários vêm demonstrando grande compromisso em fortalecer a rede 
de proteção das crianças e adolescentes. Em 2005 foi lançada uma campanha envolvendo quatro países. 
Encontros foram realizados para que os trabalhadores pudessem saber como atuar na defesa da infância e 
da juventude, fazendo dos barcos lugares seguros e, dos aquaviários, verdadeiros agentes de proteção de 
crianças e adolescentes.
Esta campanha foi ampliada e hoje envolve nove países (Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, 
Guiana Francesa, Chile, Equador e Venezuela) e muitas atividades estão sendo planejadas para que a 
iniciativa que teve início em 2005 permaneça em pauta cada vez mais fortalecida. “Este dia de mobilização 
é importante para que o tema não saia de pauta”. 
Não deve ser um momento isolado, mas um dia simbólico para o planejamento de ações ao longo do ano”, 
disse a Coordenadora do Projeto da OIT. “Os aquaviários têm acesso a locais que outros trabalhadores não 
têm e são verdadeiros agentes de proteção dos direitos das crianças”. 
As hidrovias brasileiras, apesar de sua enorme extensão, permanecem como região desconhecida e com 
muitos problemas sociais nas comunidades ribeirinhas, além de graves dificuldades na fiscalização e 
controle das embarcações. Por essas razões, a Organização Internacional do Trabalho, através do Projeto de 
Combate ao Tráfico de Pessoas, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República, a FNTTAA, a ITF, o CNT/SEST/SENAST e o Comitê Nacional de Enfrentamento à violência sexual 
de crianças e adolescentes, está iniciando uma pesquisa ao longo de algumas hidrovias brasileiras com o 
intuito de mapear a situação do tráfico e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A melhor forma 
de planejar atividades eficazes é conhecer a realidade local.
O 18 de Maio foi escolhido como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes” porque nessa data, em 1973, um crime bárbaro ocorrido em Vitória (ES) chocou todo o país 
e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que 
foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens da classe média alta. Esse crime, apesar 
de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A intenção do 18 de Maio é destacar a data para mobilizar 
e convocar toda a sociedade para participar dessa luta.
18/05/2008 

OIT E UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA LANÇAM CURSO À DISTÂNCIA SOBRE DIREITOS 
HUMANOS E TRÁFICO DE PESSOAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Estão abertas as inscrições para o primeiro curso à distância sobre direitos 
humanos e tráfico de pessoas, promovido pelo Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos (NEP), 
da Universidade de Brasília (UnB) e o Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. Esta 
iniciativa conta também com o apoio da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. As inscrições 
serão aceitas até o dia 13 de junho. 
Intitulado “Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas”, o curso destina-se a operadores do direito, profissionais 
de segurança pública, pessoas atuantes em instituições da sociedade civil organizada envolvidas direta ou 
indiretamente com o tema e estudantes. Oferecido gratuitamente, o curso terá a duração de 8 semanas e 
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serão disponibilizadas 200 vagas.
O enfrentamento ao tráfico de pessoas vem se tornando uma prioridade na agenda política brasileira. Em 
2006, a partir de um processo envolvendo um número significativo de instituições da sociedade civil, foi 
elaborada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Este mesmo documento instituiu 
um Grupo de Trabalho com a responsabilidade de elaborar um Plano Nacional sobre o mesmo tema. Em 
setembro de 2007, o Grupo de Trabalho encerrou suas atividades e o Plano Nacional foi instituído por decreto 
presidencial em janeiro de 2008.
Para a OIT, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual comercial e trabalho forçado e escravo 
configura-se uma agressão à dignidade humana e uma grave violação dos direitos humanos fundamentais 
e do trabalho. O tráfico é a antítese do trabalho em liberdade. Tal prática nega às pessoas a oportunidade 
de se valerem plenamente de suas habilidades, bem como as impede de contribuir para o desenvolvimento 
econômico de seu país.
O Curso à Distância “Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas” pretende oferecer uma contribuição para uma 
abordagem qualificada e crítica do tema, no intuito de instrumentalizar diferentes atores sociais para uma 
atuação qualificada no enfrentamento desta grave violação dos direitos humanos. Além disso, visa fortalecer 
a abordagem no tema dentro do ambiente universitário.

Mais informações
As inscrições poderão ser realizadas no período de 26 de maio a 13 de junho pelo site: http://
combateaotraficodepessoas.wordpress.com/ 
Período de realização do curso – 23 de junho a 12 de setembro
02/06/2008

AGENDA BAHIA DE TRABALHO DECENTE APRESENTADA NA CONFERÊNCIA ANUAL DA OIT
 
Governador Jaques Wagner apresenta “a inclusão pela via do trabalho decente”

GENEBRA (Notícias da OIT) – O governador da Bahia, Jaques Wagner, apresentou hoje na Conferência anual 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) a primeira agenda de trabalho decente em nível estadual 
criada no mundo, posta em prática com o apoio de empregadores e trabalhadores e considerado como um 
modelo inovador para gerar mais e maiores empregos.
“O melhor programa social que podemos aplicar é o da inclusão pela via do trabalho decente”, disse Wagner 
durante a apresentação da “Agenda Bahia” na 97ª Conferência Internacional do Trabalho, que está sendo 
realizada até 13 de junho em Genebra. O Governador da Bahia destacou que a ideia de realizar um plano 
pioneiro em nível estadual tem a ver com o fato de que “as pessoas vivem e trabalham em um território, em 
um município, em um estado”.
Da apresentação participaram o Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, o ministro do Trabalho do Brasil, Carlos 
Lupi, bem como representantes de trabalhadores e empregadores do Brasil, membros do Parlamento e 
delegados que assistem à Conferência tripartite da Organização do Trabalho.
A OIT e o governo do Estado da Bahia subscreveram nesta oportunidade um Protocolo de cooperação técnica 
para apoiar a aplicação da Agenda, que busca abordar quatro pilares do trabalho decente: respeito aos 
princípios e direitos fundamentais no trabalho, a geração de mais e melhores empregos, a extensão da 
proteção social e a promoção do diálogo social com o eixo transversal da promoção de igualdade de gênero 
e raça.
Somavia destacou o “caráter inovador “do programa da Bahia e a demonstração de como “uma agenda que 
é global tem raízes locais” além de que, embora as propostas sejam planejadas em nível global, “é possível 
colocá-las em prática no espaço no qual vivem as pessoas”.
Recordou que se trata da primeira experiência em nível subnacional, embora tenha dito que “não será a 
última”, e poderá servir “de estímulo e inspiração para outros países e regiões”. O Diretor Geral da OIT 
destacou também o fato de que a Agenda Bahia foi obtida com “vontade política e compromisso do mais alto 
nível” e ratificou a disposição da Organização de seguir acompanhando este processo.
“Creio que estamos fazendo história”, afirmou Somavia.
O governador Wagner, por sua parte, considerou que é inconcebível “pensar em outra forma de construir um 
mundo melhor que não seja mediante a valorização do mundo do trabalho” e disse esperar que a Agenda 
Bahia “estimule outros governos a promover o mesmo tipo de iniciativa”.
A Agenda foi organizada em torno de oito eixos principais: trabalho doméstico, segurança e saúde no trabalho, 
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emprego juvenil, erradicação do trabalho infantil, serviço público, promoção da igualdade, erradicação do 
trabalho forçado e biocombustíveis.
A elaboração da Agenda Bahia, que foi lançada em dezembro de 2007, contou com a participação de outros 
organismos governamentais, representantes de trabalhadores, empregadores e membros da sociedade civil 
e recebeu apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho.
Durante a reunião realizada em Genebra também participaram o representante do governo brasileiro, o 
ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o representante dos empregadores, Dagoberto Lima Godoy, e dos 
trabalhadores, Nair Goulart, os quais manifestaram seu respaldo à iniciativa estadual de trabalho decente.
10/06/2008 

CÂMARA E OIT FIRMAM ACORDO DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (NOTÍCIAS DA OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Câmara dos Deputados 
firmaram hoje (19/06/2008) acordo interinstitucional para o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas 
à prevenção e eliminação do trabalho infantil. O acordo foi assinado pela diretora do Escritório da OIT no 
Brasil, Laís Abramo, e pelo presidente da Câmara, Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP).
A Diretora da OIT, afirmou: “propor que o Brasil se torne um país livre do trabalho infantil, significa priorizar 
a educação e apoiar a implementação efetiva do Plano de Desenvolvimento da Educação, para que a 
educação das crianças e adolescentes seja de qualidade e em tempo integral”. A Diretora foi enfática sobre 
a necessidade de, “promover para os adultos, homens e mulheres, condições de trabalho decente que lhes 
permitam uma vida digna sem discriminação, sem trabalho precário, sem trabalho forçado e sem exploração 
de seus filhos.”
E solicitou ao Presidente da Câmara de Deputados, o apoio da Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente, para intensificar o debate nos estados e municípios sobre a necessidade de estabelecer 
metas e prazos para romper o círculo vicioso do trabalho infantil.
O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, defendeu uma ação institucional mais ampla da Câmara dos 
Deputados para mapear e monitorar com frequência os locais com maior número de casos de trabalho 
infantil no País e, a partir desse mapa, denunciar os novos casos e pressionar por ações para proteger as 
crianças e adolescentes do trabalho infantil. 
Chinaglia propôs uma parceria com as assembleias legislativas para promover um debate que aponte 
soluções para o problema.
Os principais pontos do acordo são os seguintes:
a) criar uma plataforma de discussão no âmbito do poder legislativo brasileiro sobre a questão da prevenção 
e eliminação do trabalho infantil;
b) estimular a cooperação entre os Partícipes no contexto de iniciativas nacionais e internacionais já 
existentes;
c) incentivar a produção de material informativo e a troca de informações sobre todos os aspectos do trabalho 
infantil e outros temas correlatos, como emprego de jovens, educação, saúde, qualificação profissional, com 
a perspectiva de gênero, raça e etnia, etc;
d) apoiar a implementação de projetos e atividades de cooperação entre os partícipes tanto no contexto 
nacional como entre outros países, em parceria com a OIT/IPEC, e em articulação com outras agências do 
Sistema das Nações Unidas, e
f) envidar esforços para formulação de projetos e atividades conjuntos.
O coordenador da Frente Parlamentar da Defesa da Criança e do Adolescente, deputado Paulo Henrique 
Lustosa (PMDB-CE), afirmou que o acordo, intermediado pelo Frente, é uma ação institucional que se soma 
ao esforço legislativo que o Congresso já vem fazendo para prevenir e eliminar o trabalho infantil. Ele lembra 
que, de 1992 até hoje, houve uma redução significativa da problemática, mas ainda há 5 milhões de crianças 
nessa situação.
A Diretora da OIT, Laís Abramo, afirmou que contribuição do Plenarinho como estratégia de participação 
cidadã da criança e do adolescente é ímpar na história nacional. E que este ano, em coordenação com a OIT, 
a UNESCO, o UNICEF, o Executivo Federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e outras 
organizações da sociedade civil, o Plenarinho desenvolveu a estratégia mais abrangente de mobilização de 
crianças e adolescentes no país, no marco do dia mundial e nacional contra o trabalho infantil. 
A coordenadora do Plenarinho, Raquel Mesquita, explicou que, no site do Plenarinho, há informações sobre 
as formas de trabalho infantil e a importância de denunciá-lo. O objetivo é promover o protagonismo entre 
as próprias crianças e os educadores nas ações de combate ao trabalho infantil. Numa segunda etapa, de 
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acordo com ela, serão produzidas histórias e programas de rádio sobre o assunto.

Personagens 
A Turma do Plenarinho e a professora Josefa são os protagonistas da revista em uma história de combate 
ao trabalho infantil e do esforço para trazer de volta à escola Zeca, que foi trabalhar na roça; João Pedro, 
vendedor de balinhas nos sinais de trânsito; e Jana, que foi trabalhar com a madrinha. Para resgatar os 
amigos, a turma conta com o cata-vento de cinco pontas, que tem cinco cores diferentes e representa os 
continentes e seus povos na luta pelo fim do trabalho infantil. 
Além da história, a revista contém passatempos, reportagens, glossário e um bloco especial com Karine 
Souza, de 11 anos. Ela criou um projeto de lei sobre o trabalho infantil na última edição do projeto Câmara 
Mirim, que reuniu no ano passado cerca de 400 crianças que votaram simbolicamente três projetos de lei 
selecionados por uma equipe do site.
O projeto de Karine propõe a proibição do trabalho infantil e propõe que as escolas públicas funcionem 
em tempo integral, com três refeições diárias para os alunos e bolsa-escola para as famílias, quando for 
comprovada a carência material da família.
 20/06/2008

SEMINÁRIO GÊNERO NO TRÁFICO DE PESSOAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Já estão abertas as inscrições para o Seminário Gênero no Tráfico de Pessoas, 
que será realizado no dia 7 de agosto de 2008 na Universidade de Campinas, Unicamp. As inscrições podem 
ser feitas pelo endereço eletrônico tip@oitbrasil.org.br. 
O seminário é uma iniciativa do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT ), através do Projeto 
de Combate ao Tráfico de Pessoas, e do no Brasil e do Núcleo de Estudos de Gênero – PAGU, da Universidade 
de Campinas. O objetivo é reunir pesquisadoras/es brasileiras/os que possuem uma atuação e uma reflexão 
reconhecidas sobre este tema.
Todos os anos um número significativo de mulheres, homens, meninos e meninas brasileiros são vítimas do 
tráfico interno e internacional de pessoas para fins de trabalho forçado e de exploração em diversos setores 
de atividade. 
Posições de gênero, marcas étnicas e raciais, nacionais e regionais e faixas etárias são aspectos que, 
“interagindo” contribuem para que o tráfico de pessoas tenha impactos diferenciados sobre pessoas situadas 
em posições de desigualdade.
Os estudos existentes sugerem que os setores mais alimentados pelo tráfico de pessoas no mundo são a 
agricultura, a construção civil e o mercado do sexo. O serviço doméstico também aparece como um setor 
particularmente sensível ao tráfico de pessoas, às vezes articulado com a exploração sexual. 
Do ponto de vista da organização do mercado de trabalho, a sensibilidade destes setores ao tráfico de pessoas 
se explica por seu elevado grau de relações informais de trabalho e de longas cadeias de subcontratação. 
Estes fatores são importantes e fundamentais, mas devem ser articulados com outras questões de caráter 
cultural relacionas aos padrões de desigualdade e discriminação com base no gênero, na origem étnico-
racial e na faixa etária. Estes elementos desempenham um papel central na vulnerabilidade das pessoas ao 
tráfico, aos tipos de exploração a que são mais comumente submetidas e nas respostas dadas pelo Estado, 
na forma de políticas públicas. 
O enfrentamento ao tráfico de pessoas vem se tornando uma prioridade na agenda política brasileira. Em 
2006, a partir de um processo envolvendo um número significativo de instituições da sociedade civil, foi 
elaborada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, promulgada por Decreto Presidencial. 
Em 8 de janeiro de 2008, foi lançado o Plano Nacional sobre o mesmo tema. Neste contexto, uma reflexão 
que articule a questão do tráfico de pessoas, as diferentes formas de exploração a ele associadas e de que 
forma gênero afeta a dinâmica deste fenômeno pode trazer uma contribuição importante para construção 
de políticas públicas mais efetivas.
03/07/2008

TRABALHO ESCRAVO: “PROBLEMA EXIGE ESFORÇO PERSISTENTE E INSTITUCIONALIZADO”, 
DIZ DIRETORA DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
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Laís Abramo, participou do lançamento do II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, em 
cerimônia ocorrida no Ministério da Justiça no dia 10 de setembro. “Estamos frente a um problema que exige 
um esforço persistente e institucionalizado para a sua resolução”, afirmou Laís Abramo.
O II Plano foi anunciado pelo ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi. Produzido 
pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), o documento estabelece ações 
para o enfrentamento, repressão e prevenção do problema, além de iniciativas para garantir a reinserção e 
capacitação dos trabalhadores libertados. 
Das 66 ações previstas no plano, 15 têm abrangência geral e tratam de tópicos como a manutenção do 
combate ao trabalho escravo como prioridade do Estado e a criação de um órgão responsável por articular 
ações conjuntas das equipes de diversos organismos que combatem este crime.
O plano prevê ainda outras 15 ações de enfrentamento e repressão ao problema, 15 de reinserção e 
prevenção, nove iniciativas de informação e capacitação e dez ações específicas de repressão econômica.
A Diretora Laís Abramo observou que 68% das metas estipuladas no 1º Plano Nacional, lançado em 2003, 
foram atingidas, total ou parcialmente. Segundo dados da OIT, entre 1995 e 2002 foram libertadas 5893 
pessoas. Já entre 2003 e 2007, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho resgatou 
19.927 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão. 
“A gente não pode dizer que a situação é boa porque o problema existe”, afirmou Laís. “Por outro lado, o 
país se destaca positivamente e está em uma situação bastante especial por ter reconhecida oficialmente 
a existência de trabalho em condições análogas à escravidão e por ter desenvolvido nos últimos anos uma 
série de mecanismos de combate ao trabalho escravo”, disse Laís, referindo-se à criação do Grupo Móvel de 
Fiscalização, do cadastro de empresas flagradas empregando trabalho escravo e da própria criação da Conatrae.
“Falta aprimorar os mecanismos de prevenção, que é um dos pontos fundamentais desse segundo plano. 
Também falta melhorar as políticas de reinserção dos trabalhadores resgatados e também aprimorar o 
combate à impunidade”, defendeu Laís Abramo.
16/07/2008 

COMPETENCE BRASÍLIA FIRMA PARCERIA COM PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO 
ESCRAVO DA OIT NO BRASIL
 
Agência passa a atender a entidade e criará campanhas de conscientização

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Unindo forças para conscientizar a sociedade para o problema da escravidão 
no País, a Competence Brasília acaba de firmar parceria com a OIT - Organização Internacional do Trabalho. A 
agência será responsável pelo atendimento da conta, incluindo a criação e desenvolvimento das novas campanhas 
publicitárias para o projeto de Combate ao Trabalho Escravo da entidade, realizadas anteriormente pela Lowe, em 
2003 e, de 2005 até 2007, pela Almap/BBDO.
Conforme dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), cerca de 25 mil pessoas sofrem com estes abusos 
no Brasil a cada ano, sobretudo homens jovens e analfabetos, que são aliciados em regiões muito pobres 
e levados para frentes de trabalho na Amazônia Legal. Há seis anos, o projeto atua no território nacional 
realizando uma série de atividades que vão jornadas de debates e seminários, até pesquisas e campanhas 
de mobilização da opinião pública, entre outras ações. Uma das mais recentes iniciativas do Projeto foi a 
mobilização que resultou no Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, em parceria com o 
Instituto Ethos de Responsabilidade Social e a ONG Repórter Brasil.
Para Ruth Jardim, diretora-executiva da Competence Brasília, esta é uma excelente oportunidade para a 
agência. “Poder colaborar com um tema tão relevante, debatido de forma tão séria em nível nacional, nos 
dá ótimas perspectivas. Teremos a possibilidade de criar trabalhos extremamente válidos do ponto de vista 
da comunicação”. 
O relatório global da OIT de 2005, “Uma Aliança Global contra o Trabalho Forçado”, considera que o aumento 
da conscientização das pessoas em relação ao tema é uma das formas mais eficazes de combater esse 
crime. Para Andrea Bolzon, Coordenadora Nacional do Projeto da OIT, “o caso do Brasil é uma ilustração 
exemplar de um projeto integrado de assistência da OIT, envolvendo vários aspectos, entre os quais tem sido 
notável a promoção da conscientização”.
16/07/2008
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OIT RECEBE A VISITA DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, CARLOS LUPI
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT)- O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, visitou ontem(31) as instalações 
do Escritório da Organização Internacional do Trabalho em Brasília, onde foi recebido pela Diretora da OIT 
no Brasil, Laís Abramo. O combate à utilização de mão de obra escrava, a exploração do trabalho infantil e 
a qualificação profissional foram alguns dos pontos levantados pelo ministro durante o encontro. O ministro 
apresentou à Diretora da OIT os principais projetos do MTE e disse ainda trabalhar por um marco zero na 
erradicação do trabalho escravo.
A qualificação de mão-de-obra, segundo Lupi, é uma das principais prioridades do Ministério. “Consideramos 
o aumento de vagas para os beneficiários do Bolsa Família uma porta de saída do programa, queremos 
privilegiar essa população principalmente com cursos na área da construção civil, uma vez que o setor 
agrega uma maior demanda de vagas” afirmou o ministro. 
Carlos Lupi ainda disse ser necessária a reformulação no acesso à formação técnica no País. “As provas de 
seleção para as escolas técnicas beiram o rigor dos concursos públicos, devemos permitir um maior acesso 
e trabalhar pela qualificação de quem qualifica”, destacou, pedindo o apoio da OIT na questão.
É nítido o consenso entre a OIT e o MTE quanto ao tema do trabalho doméstico, em especial o infantil. No Brasil, 
mais de 400 mil crianças e adolescentes na faixa etária entre cinco e 16 anos exercem trabalho doméstico.
Laís Abramo lembrou que o tema é hoje uma das prioridades da Organização. “A pauta do trabalho doméstico 
tem ocupado a ordem do dia na OIT. Há a perspectiva da criação de um instrumento, provavelmente uma 
convenção, que regulamente essa atividade.” 
O ministro foi convidado a participar, em agosto, em Lima, Peru, de reunião destinada a discutir a Declaração 
da OIT sobre a justiça social para uma globalização equitativa.
Ao final do encontro, foi acertada a criação de um marco geral de cooperação entre a OIT e o ministério 
para estabelecer objetivos e metas conjuntas para as ações no Brasil, principalmente em relação à Agenda 
Nacional do Trabalho Decente.
01/08/2008 

MIGRAÇÃO PARA O TRABALHO: OIT E MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO INICIAM 
DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O CNIg – Conselho Nacional de Imigração, o Ministério do Trabalho e Emprego 
e o Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, por meio do Projeto de Combate ao 
Tráfico de Pessoas, promoverão a oficina de trabalho “Diálogo Tripartite sobre políticas públicas de migração 
para o trabalho”. O evento ocorrerá entre os dias 25 e 28 de agosto, em São Paulo e Itapecerica da Serra 
e terá a participação de representações do governo e de organizações de empregadores e trabalhadores.
A abertura do seminário ocorrerá no dia 25 de agosto, em São Paulo, na sede do SESC da Avenida Paulista 
e contará com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, da Diretora do Escritório da OIT 
no Brasil, Laís Abramo, e de Ibrahim Awad, chefe do Departamento de Migração da OIT em Genebra. Na 
abertura do encontro deverá ser assinada uma Declaração Conjunta entre o Escritório da OIT e o MTE com o 
objetivo de criar um ambiente de cooperação mútua no tema dos trabalhadores migrantes.
No mesmo dia, os participantes se deslocarão para Itapecerica da Serra, onde ocorrerão as reuniões técnicas 
da oficina entre os dias 26 e 28 de agosto.
A OIT reconhece que o fenômeno das migrações laborais não é novo, sobretudo no contexto histórico 
do hemisfério americano. No entanto, esse fenômeno adquiriu características mais complexas frente à 
globalização. Por um lado, as migrações têm elementos benéficos, como a troca de experiências e habilidades 
profissionais, além do abastecimento de setores produtivos deficitários de determinadas qualificações de 
mão-de-obra. No entanto, com a ausência de políticas públicas mais abrangentes, uma série de revezes 
pode afetar as sociedades e os trabalhadores migrantes. Consequentemente, um número significativo de 
emigrantes e imigrantes sofre privações e abusos de seus direitos mais fundamentais, além de enfrentarem 
más condições de trabalho, discriminação e exclusão social.
Desde a realização da XVI Reunião Regional Americana, em 2006, e que ocorreu em Brasília, os países 
presentes comprometeram-se com diversas metas para tratar do assunto, entre as quais:
•    Dispor, antes de 2010, de um sistema de informação estatística sobre trabalhadores migrantes, que 
sustente a formulação de políticas nesse campo.
•     Avançar na utilização do marco geral que a OIT deve formular por solicitação da Conferência Internacional 
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do Trabalho (CIT), e conseguir a ratificação das Convenções núm. 97 e 143, com a finalidade de propiciar 
uma gestão ordenada do processo migratório.
•    Conseguir, antes de 2010, que todos os países de origem e de destino de migrantes contem com uma 
estratégia e um plano de ação para uma gestão ordenada das migrações.
Na direção de cumprir as metas da Agenda Hemisférica de Trabalho Decente, os principais órgãos de governo, 
de empregadores e de trabalhadores do Brasil, se reunirão com o objetivo de propor importes enunciados 
para o conteúdo de uma política pública migratória mais abrangente e sensível às realidades atuais do país 
e do Mercosul.
18/08/2008

GOVERNO BRASILEIRO MONTA AGENDA DE TRABALHO DECENTE PARA A JUVENTUDE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará, nos próximos dias, um decreto 
criando uma comissão interministerial destinada a definir uma agenda de trabalho decente para a juventude. 
O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) realizada no Palácio 
do Planalto, no dia 19 de agosto, que contou com a presença da Diretora do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, e da Coordenadora Nacional do projeto da OIT de 
Promoção do Emprego de Jovens na América Latina (PREJAL), Karina Andrade.
Os ministros Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência, e Carlos Lupi, do Trabalho e Emprego, informaram 
que a Comissão terá como objetivo principal definir as prioridades para o desenvolvimento de políticas, 
programas e projetos voltados para o tema, com consulta a organizações de trabalhadores e empregadores. 
A OIT, representada por seu projeto PREJAL, deverá prestar assistência técnica ao grupo, cumprindo o 
estabelecido no Memorando de Entendimento assinado com o governo brasileiro em junho de 2003. “Este é 
um passo muito importante no objetivo de avançarmos em uma política de inclusão social e garantir direitos 
para todos os jovens”, disse Laís Abramo.
A Diretora da OIT/Brasil lembrou que a iniciativa poderá se tornar a primeira agenda nacional de trabalho 
decente para a juventude entre todos os países-membros da OIT que participaram da XVI Reunião Regional 
Latino-Americana, realizada em Brasília, em maio de 2006, quando o tema do emprego para jovens constou 
da agenda da reunião. Naquela ocasião, os participantes da Reunião Regional Latino-Americana concordaram 
com a meta de reduzir pela metade o número de jovens que não estudam e trabalham até 2015.
“A OIT contribui com os atores nacionais para a construção política dessa agenda. Não é uma tarefa fácil, 
mas um passo muito importante neste sentido” declarou Laís Abramo.
A Comissão será composta por representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Conselho 
Nacional de Juventude; dos Ministérios do Trabalho e Emprego (MTE); Educação (MEC); Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS); Desenvolvimento Agrário (MDA); do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda); da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
Também organizará consultas às organizações de trabalhadores e empregadores sobre as propostas elaboradas.
Segundo o ministro Luiz Dulci, o grupo deve apresentar propostas concretas que serão executadas pelo 
governo federal e serão disponibilizadas aos governos estaduais e municipais. O ministro lembrou que 
essa é uma proposta anterior à realização da Conferência Nacional de Juventude, mas que vem atender 
às demandas apresentadas no encontro pelos jovens, que apontaram o trabalho decente como uma das 
prioridades da juventude brasileira.
20/08/2008

ESTADO DO MATO GROSSO CRIA COMITÊ PARA IMPLANTAR AGENDA DO TRABALHO 
DECENTE 
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Estado do Mato Grosso deu o primeiro passo para a construção de uma 
agenda estadual de trabalho decente. O governador Blairo Maggi deu posse no dia 28 de agosto aos 12 
secretários estaduais que farão parte do Comitê, em cerimônia que contou com a presença da diretora do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo.
A diretora da OIT manifestou sua satisfação com a iniciativa do governo do Estado e lembrou que o conceito 
de trabalho decente é simples e, ao mesmo tempo, amplo: segundo a definição adotada pela Organização 
é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 
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sem discriminação e capaz de garantir uma vida digna aos trabalhadores e trabalhadoras. A OIT prestará 
assistência técnica para a implantação da agenda estadual.
“Os direitos e princípios fundamentais do trabalho se aproximam dos direitos humanos. É com esse conceito 
de trabalho decente que a OIT pretende dar resposta à crise mundial de emprego”, disse Laís Abramo, 
lembrando que cerca de metade dos trabalhadores no mundo vivem com menos de dois dólares por dia e 
20% dos quais são extremamente pobres.
Também esteve presente à cerimônia a representante do governo da Bahia, Tatiana Dias da Silva, uma das 
responsáveis pela construção da Agenda Bahia de Trabalho Decente, que foi lançada em dezembro do ano 
passado. Laís Abramo lembrou que Bahia e Mato Grosso são estados importantes no contexto nacional, 
“mas diferentes”. Por isso, ressaltou, é importante a troca de experiências entre eles para a construção de 
um modelo brasileiro de trabalho decente.
A diretora da OIT também visitou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso(SRTE/
MT). Laís Abramo reuniu-se com o superintendente Valdiney Arruda e com integrantes das equipes de 
Relações e Inspeção do Trabalho.
01/09/2008 

SOMENTE ACESSO AO TRABALHO DECENTE PODE FAZER EXPANSÃO DO PIB TRADUZIR-
SE EM MELHORIA DO BEM-ESTAR SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A experiência brasileira mostra que crescimento econômico é necessário, mas 
não suficiente, para melhorar o desenvolvimento humano, afirma um relatório lançado na segunda-feira 
(08/09) em Brasília por três agências da ONU: CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) e PNUD. 
Só o acesso a trabalho decente pode fazer a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) traduzir-se em melhoria 
do bem-estar social, conclui o estudo. 
“A ênfase na geração de postos de trabalho pode contribuir de modo significativo para elevar o nível de 
desenvolvimento humano, sobretudo quando essa geração está associada às outras dimensões do trabalho 
decente: ausência do trabalho infantil ou forçado; nível adequado de remuneração, formalidade e acesso 
à proteção social; respeito aos direitos no trabalho, inclusive os relativos à livre organização sindical e à 
possibilidade de negociar coletivamente o contrato e as condições de trabalho; oportunidades iguais de 
acesso ao emprego e às ocupações de mais qualidade e mais bem remuneradas, independentemente do 
sexo, da cor, etnia ou outros atributos”, diz o relatório, intitulado Emprego, Desenvolvimento Humano e 
Trabalho Decente – A experiência brasileira recente. 
A publicação inova ao analisar a relação entre indicadores dessas três áreas, e também de crescimento 
econômico, para um único país — em geral, a literatura acerca do assunto debruça-se sobre grupos de países. 
O terceiro capítulo faz cruzamentos entre indicadores como PIB, nível de ocupação (proporção de pessoas 
que estão em idade de trabalhar e de fato trabalham), componentes do IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), horas trabalhadas, contribuição à Previdência, trabalho infantil e taxa de ocupação feminina. 
Os cálculos, feitos com base em dados das unidades da Federação referentes 1993, 1997, 2001 e 2005, 
indicam, por exemplo, grande probabilidade (99%) de haver relação positiva entre bons indicadores de 
educação e dois outros fatores: nível de emprego e nível de ocupação das mulheres. O indicador de educação 
utilizado foi o IDH Educação, um componente do IDH que leva em conta a proporção de pessoas de 15 ou 
mais alfabetizadas e a taxa bruta de frequência à escola. Além disso, é grande a probabilidade de haver 
relação negativa entre o IDH Educação e o excesso de horas trabalhadas. 
“Níveis mais elevados de emprego dão a segurança (e possivelmente os recursos) necessários para que uma 
família possa proporcionar melhor educação a seus filhos. Ao mesmo tempo, é provável que uma população 
mais educada consiga melhores colocações”, afirma o estudo. 
Existe também probabilidade (95%) de haver relação positiva entre nível de emprego e expectativa de vida 
(que também faz parte do IDH) e relação negativa entre expectativa de vida de excesso de horas trabalhadas. 
“Níveis de ocupação mais elevados põem um número maior de pessoas na posição de poder gastar mais 
com o tratamento de enfermidades ou simplesmente levar uma vida mais saudável. Também podem dar 
mais proteção aos recém-nascidos. Por outro lado, é óbvio que uma pessoa adulta, com mais saúde, tem 
mais facilidade de trabalhar e de encontrar uma colocação no mercado de trabalho”, diz o relatório. 

Trabalho infantil
Um número que tem apresentado avanços expressivos no Brasil é o de redução do trabalho infantil. De 
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acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2006, o Brasil tinha 37,9 milhões de 
crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. Destes, 2,4 milhões exerciam algum tipo de trabalho na semana 
de referência da pesquisa. Em 1992, o problema atingia o dobro de pessoas nessa faixa etária - 5 milhões.
“A incidência do trabalho infantil diminuiu de 13,6% para 6,2% entre 1992 e 2006. Desagregado em duas 
faixas etárias, o indicador mostra que, no mesmo período, a redução foi de 3,7% para 1,3% entre crianças de 
5 a 9 anos, e de 21,9% para 10,0% entre os 10 a 15 anos”, afirma o relatório, que defende a tese, com base 
em um estudo da OIT baseado na própria PNAD, de que trabalho infantil gera renda menor na idade adulta.
“A pesquisa indica que pessoas que começaram a trabalhar antes dos 14 anos têm uma probabilidade muito 
baixa de obter rendimentos superiores aos R$ 1.000 ao longo da vida. A maioria daquelas que entraram 
no mercado antes dos 9 anos têm baixa probabilidade de receber rendimentos superiores a R$ 500”, diz o 
texto. “Em média, quem começou a trabalhar entre 15 e 17 anos não chega aos 30 anos com uma renda 
muito diferente de quem ingressou com 18 ou 19 anos. Mas, à medida que a pessoa envelhece, há maior 
probabilidade de que, se começou a trabalhar entre os 18 e 19 anos, consiga melhor renda do que quem 
começou a trabalhar entre os 15 e 17 anos”, acrescenta. 
Com informações do PNUD
09/09/2008 

OIT DEFENDE APRIMORAMENTO NA LUTA CONTRA O TRABALHO FORÇADO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece todos os avanços 
obtidos pelo governo brasileiro no combate ao trabalho forçado mas acredita que esta luta deve ser 
aprimorada. “A única saída é para a frente. 
“É preciso aprimorar os instrumentos existentes e ampliar o número de instituições e pessoas comprometidas 
com isso”, disse a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
“O combate ao trabalho escravo precisar estar ligado à promoção do Trabalho Decente”, reiterou Laís 
Abramo ao participar de reunião convocada pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE) com entidades da sociedade civil e do empresariado ligadas ao setor agrícola. O objetivo foi 
discutir estratégias de combate ao trabalho forçado.
A Diretora da OIT lembrou que a luta contra o trabalho escravo no Brasil é vista como referência no âmbito 
internacional e isso foi ressaltado no relatório do Diretor-Geral, Juan Somavia, divulgado em 2005, “Uma 
Aliança Global contra o Trabalho Forçado”. Segundo Laís Abramo, o Brasil é referência mundial no combate 
ao trabalho escravo porque é o país que mais tem avançado no combate a este crime contra os direitos 
fundamentais do trabalho e os direitos humanos.
Como o governo brasileiro tem uma ação direta de combate a esse crime desde 1995, isso colocou o país na 
“berlinda”, na definição da Diretora do Escritório da OIT, que reforçou a necessidade de eliminar o trabalho 
forçado pela promoção do Trabalho Decente. Para isso, segundo ela, é preciso associar a repressão ao crime com 
medidas de prevenção e de reinserção dos trabalhadores resgatados pelas ações do Grupo Móvel de Fiscalização.
Laís Abramo citou a experiência do Instituto Carvão Cidadão (ICC), uma iniciativa das empresas siderúrgicas 
do Polo de Carajás que permite a reinserção de trabalhadores egressos da escravidão em empregos formais, 
com carteira assinada e plena garantia de direitos trabalhistas. Lembrou, ainda, que tanto a Agenda Nacional 
do Trabalho Decente como a Agenda Bahia do Trabalho Decente e a agenda em construção pelo governo do 
Mato Grosso dão prioridade ao combate ao trabalho escravo. 
09/10/2008 

INSTALADO O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BAHIA DE TRABALHO DECENTE
 
SALVADOR, Bahia - Integrantes do Comitê Gestor do Programa Bahia de Trabalho Decente tomaram posse 
na quarta-feira (22/10). O ato marcou o início dos trabalhos do Comitê que terá como competência elaborar, 
coordenar, avaliar e acompanhar a elaboração das ações do programa e ainda articular parcerias que 
viabilizem essas atividades. Além de promover a realização de estudos, debates, oficinas com o intuito de 
difundir o conhecimento nas áreas relacionadas à Agenda Bahia do Trabalho Decente.
A solenidade de posse contou com a participação dos 25 titulares que integram o comitê, com a presença do 
governador Jaques Wagner, da representante da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Maria Beatriz 
Cunha, secretários estaduais e outras autoridades.
O governador Jaques Wagner relacionou a posse do comitê ao momento de crise que atravessa a economia 
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mundial. Para o governador, a atual crise é decorrente da falta de diálogo entre empregadores e empregados, 
da cobiça de alguns empresários que buscavam sempre uma mão-de-obra cada vez mais barata, sem se 
preocupar com o trabalho decente. “Acredito que seja importante fazer uma reflexão entre a crise que assola 
o mundo e esta nossa ação, de criar um comitê gestor, justamente para garantir que na Bahia todas as 
pessoas tenham acesso a um trabalho digno e decente. Digo isso, porque na minha concepção esta crise 
mundial está costurada porque muitos acreditaram que era possível gerar riqueza, sem trabalho. Agora, 
vemos que isso não possível. A Agenda é um mecanismo que temos para produzir um ambiente melhor, no 
qual a economia possa se desenvolver cada vez mais, de forma justa e gerando ainda mais oportunidades,” 
declarou o governador. 
De acordo com Maria Beatriz Cunha, coordenadora-geral de programas e projetos no Brasil da OIT, a 
experiência da Bahia no desenvolvimento da Agenda Bahia de Trabalho Decente serviu de referência para 
outros estados e províncias de outros países pelo fato de possuir uma série de ações inovadoras, como 
a articulação conjunta das três esferas de governo – federal, estadual e municipal – e ainda pelo fato de 
conseguir incluir, em um só espaço, os diversos atores envolvidos no processo de construção. Na opinião 
da representante da OIT, o sucesso do programa na Bahia é resultado da vontade política do governo em 
realizar esta ação, do processo participativo, envolvendo simultaneamente empregados e empregadores, 
e da equipe técnica que foi selecionada para desenvolver o programa. “Esse conjunto tornou a Agenda 
do Trabalho Decente mais próxima do trabalhador e ainda concretizou o conceito que foi criado pela OIT”, 
declarou Beatriz. 
O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, que será o coordenador do Comitê 
Gestor, fez questão de ressaltar que a Agenda Bahia do Trabalho Decente e também o Comitê Gestor são 
ações de todo o Governo do Estado, já que muitas das ações desenvolvidas pelo conjunto das secretarias 
estão diretamente relacionadas à Agenda Bahia do Trabalho Decente. “A Agenda e o Comitê são produtos de 
uma articulação desenvolvida pela Setre, mas os desdobramentos recaem em todos os órgãos do Estado”, 
disse. Um exemplo disso foi o lançamento do Programa Trilha, que trabalha com a qualificação e inserção no 
mercado de trabalho para os jovens, que é um dos eixos mais importantes da Agenda, que só cumprirá seu 
objetivo se todas secretarias estiverem envolvidas neste projeto, afirmou o secretário. 
O comitê gestor tem a participação de representantes de 11 secretarias estaduais, quatro representações de 
organizações de trabalhadores, três de organizações patronais, além de uma representação das seguintes 
instituições: Assembleia Legislativa, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, OIT, Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 5ª Região, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Ministério Público do Trabalho e do Conselho Estadual 
Tripartite e Paritário de Trabalho e Renda. 
Com a posse de todos os integrantes do Comitê Gestor do Programa Bahia de Trabalho Decente, todas as 
ações do governo do Estado devem ser submetidas ao órgão para que sejam avaliadas se estão enquadradas 
dentro do Programa Bahia de Trabalho Decente. 
Com informações do Governo do Estado da Bahia
24/10/2008
 
OIT REALIZA SEMINÁRIO EM SALVADOR PARA FORTALECER PROMOÇÃO DA IGUALDADE

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Será realizado entre os dias 5 e 7 de novembro em Salvador, Bahia, o seminário 
“Gênero, raça, pobreza e emprego: os desafios da Agenda Bahia de Trabalho Decente”. Promovido pelo 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil em conjunto com o governo estadual, o 
seminário é destinado aos gestores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o objetivo 
de capacitá-los nestes temas.
Durante o evento, serão discutidos três módulos do manual do Programa de Fortalecimento Institucional 
para a Igualdade Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego (GRPRE), como explica a 
coordenadora desta área no Escritório da OIT, Solange Sanches.
Os três módulos são Trabalho Decente e Igualdade de Gênero e Raça, Tendências, problemas e enfoques, 
um panorama geral e Questão racial, pobreza e emprego no Brasil: enfoques e políticas de promoção da 
igualdade.
No dia 7 será realizada uma mesa redonda com a presença de representantes do governo do estado, da 
OIT, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres (SPM) para discussão de dois temas. O primeiro deles será o programa de 
Fortalecimento Institucional para a Igualdade de Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de 
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Emprego; o segundo será o papel do GRPE na política de promoção da igualdade. Nesta oportunidade 
deverá ser apresentado o plano articulado de fortalecimento institucional para gestão integrada de políticas 
públicas e promoção da igualdade.
No início de dezembro, será realizado outro seminário, destinado aos formadores do governo estadual para 
que sejam reproduzidas as políticas previstas no GRPE e dar sequência às questões envolvendo gênero e 
raça e trabalho decente. A Bahia é o primeiro estado brasileiro a definir uma Agenda de Trabalho Decente, 
que foi lançada no final do ano passado.
03/11/2008 

OIT PODERÁ ADOTAR CONVENÇÃO SOBRE TRABALHO DOMÉSTICO
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – A questão do trabalho doméstico ganha cada vez mais importância na agenda 
da Organização Internacional do Trabalho e o tema poderá evoluir para a adoção de uma Convenção específica 
para regular as relações de trabalho neste setor. O tema será discutido na Conferência Internacional do 
Trabalho, principal evento da OIT, em 2010. O anúncio foi feito pela Diretora do Escritório da OIT no Brasil, 
Laís Abramo, durante XXIV Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade Social, que está 
sendo realizada nesta cidade.
Laís Abramo participou de uma mesa redonda que discutiu a questão do trabalho doméstico, juntamente 
com o secretário de Trabalho, Renda, Emprego e Esporte da Bahia, Nilton Vasconcelos; a presidente da 
Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Oliveira; e Alfredo Conte Grand, ex-secretário de 
Segurança Social da Argentina.
Segundo dados apresentados pela Diretora da OIT, na América Latina as trabalhadoras domésticas 
representam 16% da ocupação feminina, enquanto no Brasil este percentual chega a 21%. “São negras, 
indígenas ou migrantes e sujeitas, portanto, a dupla ou tripla vulnerabilidade”, disse Laís Abramo, lembrando 
que na maioria dos países estas trabalhadoras não têm direito ao trabalho assalariado e a uma proteção 
social adequada.
Na Bahia, especialmente, a situação destas trabalhadoras é preocupante, segundo dados apresentados pelo 
secretário Nilton Vasconcelos. São 458 mil trabalhadoras domésticas, que representam 7% da população 
ocupada, das quais 93% são mulheres e 85% pretas e pardas, de acordo com a classificação adotada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste total, 49% recebem até meio salário mínimo e 
92% até um salário mínimo. 
“É impossível falar em trabalho decente sem levar em conta a situação do trabalho doméstico. O trabalho 
doméstico é fundamental, o problema está nas condições em que é exercido”, disse Laís Abramo. Na 
próxima Conferência da OIT, em junho de 2009, a principal discussão será sobre igualdade de gênero e o 
Escritório Regional da OIT, com sede em Lima, Peru, está preparando um estudo sobre trabalho e família 
para sustentar as discussões na Conferência Internacional.
12/11/2008 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DISCUTIU IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A troca de experiências nacionais e internacionais para reflexão e ação sobre a 
importância do fortalecimento de políticas públicas e leis de igualdade entre homens e mulheres no mundo 
do trabalho. Este foi o objetivo principal do I Seminário Internacional de Políticas e Práticas de Igualdade 
de Gênero no Mundo do Trabalho, realizado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) 
e o escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, realizado na semana passada em 
Brasília.
Durante o evento, Maria Elena Valenzuela, especialista em gênero e emprego para América Latina e Caribe 
da OIT, fez o lançamento no Brasil do relatório regional OIT: Trabalho e Família: Rumo a novas formas de 
conciliação com corresponsabilidade social. 
O relatório apresenta as tensões na relação entre trabalho e família na América Latina e no Caribe, formulando 
recomendações de políticas públicas que fomentem o compartilhamento e a corresponsabilidade social 
entre homens e mulheres nas tarefas de cuidado da família, mas sem esquecer o papel do estado, do 
mercado e das famílias. 
“Vemos hoje uma mudança nas estruturas das famílias e o aumento daquelas chefiadas por mulheres. 
Também é crescente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por outro lado, trabalho não é só aquele 
que se realiza para o mercado, mas aquele que garante a reprodução da sociedade. Porém, o funcionamento 
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da sociedade ainda não se adaptou à nova realidade e a mulher tem ficado sobrecarregada nos cuidados da 
família”, alertou Maria Elena Valenzuela. 
A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, destacou que é necessário avançar na discussão 
do tema. “Um dos aspectos fundamentais desta discussão é que a promoção do maior equilíbrio entre 
os aspectos do trabalho e da vida em família tem que ser um objetivo de toda a sociedade. A igualdade 
de gênero jamais poderá ser completa se não houve uma transformação profunda que se reproduza na 
sociedade”, disse.
Também participaram da mesa de abertura a ministra Nilcéa Freire, da SPM, e Eduardo Gutierrez, 
representante interino do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil. 
Também fez parte da abertura do seminário a assinatura dos termos de compromisso do Programa Pró-
Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho, firmado entre as 72 organizações que participam da edição 
2009/2010, realizado pela SPM em parceria com a OIT e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (Unifem). 
O objetivo do Pró-Equidade é contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, 
remuneração, ascensão e permanência no emprego, por meio de ações que buscam conscientizar e 
sensibilizar dirigentes, empregadores/as e estimular práticas de gestão que promovam a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres dentro das organizações. 
Para Nilcéa Freire, realizar o lançamento do relatório da OIT e a assinatura do termo de compromisso das 
entidades do Pró-Equidade durante o Seminário Internacional, foi uma oportunidade única de discutir o 
tema com um público totalmente identificado com a causa. “Sabemos do desafio que é promover equidade 
e igualdade no mundo do trabalho. No Brasil temos avançado, mas ainda não é o que queremos”. A ministra 
lembrou que o país ainda não é signatário da Convenção 156 da OIT, relativa à igualdade de oportunidades 
e tratamento para os trabalhadores dos dois sexos. 
Cerca de 200 pessoas participaram da abertura do evento entre trabalhadores, empregadores, 
parlamentares, servidores públicos, dirigentes das entidades que fazem parte do Pró-Equidade e membros 
do corpo diplomático de países como Cabo Verde, Paraguai, Países Baixos, Peru, Chipre e Noruega.
16/11/2008 

OIT E GOVERNO DA BAHIA LANÇAM PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
Resgatar e prevenir 14 mil crianças de 18 municípios do Território de Identidade: Semiárido Nordeste II, 
com idade inferior a 16 anos, de trabalhos exploradores e perigosos, oferecendo serviços educacionais. 
Esse é o propósito do projeto de cooperação técnica “Apoio aos Esforços Nacionais por um Estado Livre do 
Trabalho Infantil – Bahia, Brasil”, lançado no dia 4 de dezembro, na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda 
e Esporte, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Governo do Estado durante a reunião do 
Comitê Gestor para o Programa Bahia do Trabalho Decente. 
O projeto será o promotor do eixo trabalho infantil da Agenda Bahia de Trabalho Decente (ABTD) e será 
coordenado pelo Governo do Estado, pelo Comitê Gestor e pela OIT, com o apoio das Secretarias Estaduais de 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte; de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza; de Desenvolvimento 
e Integração Regional; e de Educação.
As estratégias incluem o apoio aos esforços da Bahia no sentido de tornar-se um estado livre de trabalho 
infantil e também a conquista de um apoio mais amplo nos níveis estadual e federal em prol da ação 
continuada contra o trabalho infantil no Brasil. Todas as intervenções, que foram desenhadas por meio do 
diálogo social, serão desenvolvidas de maneira integrada e representam demandas e compromissos das 
principais organizações de trabalhadores, empregadores, governamentais e da sociedade civil da Bahia.
Troca de experiência – Eliminar as piores formas de trabalho infantil no Brasil até 2016. Essa é a meta 
estabelecida pela OIT, segundo a diretora Mundial do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil(IPEC/OIT), Michele Jankanish. Ela considera a parceria uma boa oportunidade de aprender e trocar 
experiências dos programas de combate ao trabalho infantil na Bahia.
O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, aproveitou a oportunidade para 
reforçar a necessidade da articulação das entidades envolvidas no combate ao trabalho infantil para 
potencializar as ações desenvolvidas.
Apresentado pelo coordenador Nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 
(Ipec), Renato Mendes, o projeto de cooperação técnica vai atender ao Semiárido Nordeste II por conta 
dos baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios e da fragilidade das instituições 
governamentais na região, segundo informou Renato Mendes.
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Durante a apresentação do projeto, Mendes apontou a paternidade precoce como uma das consequências 
do abandono escolar e, consequentemente, do trabalho infantil.
Visita – Uma comitiva, composta pela diretora Mundial do IPEC/OIT, Michele Jankanish; o secretário Nilton 
Vasconcelos e do responsável do IPEC nas Américas, Lars Johansen, visitou a turma do Projeto Juventude 
Cidadã do Bairro da Paz, que cursa o módulo de Qualificação Profissional do Juventude Cidadã na Faculdade 
de Tecnologia e Ciência (FTC), na Paralela. O projeto desenvolve qualificação profissional e promoção da 
cidadania para jovens de 16 a 24 anos,
O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo Juventude Cidadã e aproveitar a experiência 
para futuros programas que podem ser realizados pela OIT em parceria com a Setre.
Ronaldo Pereira da Silva, 18 anos, é um dos 160 jovens atendidos pelo Programa Juventude Cidadã, no 
Bairro da Paz. Cursando administração no módulo de Qualificação Profissional, Ronaldo acredita que ao 
final do curso estará preparado para entrar no mercado de trabalho. “Ter participado do programa é um 
diferencial”, confia o jovem.
Buscar sempre a elevação da escolaridade e a qualificação. Esse foi o conselho dado pelo secretário Nilton 
Vasconcelos aos jovens participantes do Juventude Cidadã. “Além disso, novas possibilidades de ocupação 
como o associativismo e o cooperativismo, podem ser boas alternativas”, afirmou o secretário. 
Também fizeram parte da comitiva, a oficial de Programação do Escritório da OIT no Brasil, Maria Beatriz 
Cunha, acompanhada da superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, Maria Thereza Andrade; a 
assessora Especial da Setre, Tatiana Silva, e a coordenadora de Projetos Especiais da Setre, Rosane Porto.
Juventude Cidadã - Programa do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenado na Bahia pela Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Juventude Cidadã em sua primeira etapa, iniciada em 16 de 
junho, atende 2.440 jovens, em Salvador.
Com duração de oito meses e uma carga horária de 600 horas, o projeto desenvolve ações de formação em 
direitos humanos, cidadania, qualificação profissional e prestação de serviços voluntários à comunidade. 
Durante o período de cinco meses, relativo ao módulo do serviço civil comunitário, cada participante recebe 
uma bolsa no valor de R$ 120,00. 
De acordo com a coordenadora de Projetos Especiais da Setre, Rosane Porto, a meta é, até o final do ano, 
atender 3.500 jovens na capital e outros sete mil jovens em 58 municípios do interior. Em Salvador, 13 
entidades são parceiras da Setre para execução do programa. 
A execução do Programa Juventude Cidadã conta com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que investe R$ 8 milhões. Em contrapartida, o Governo do Estado faz um investimento 
de R$ 9.540.600, provenientes do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).
Com informações do Governo da Bahia.
05/12/2008 

BRASIL É O PRIMEIRO DOADOR DO HEMISFÉRIO SUL A FAZER UMA CONTRIBUIÇÃO À 
CONTA SUPLEMENTAR DO ORÇAMENTO REGULAR DA OIT

Recursos serão utilizados na promoção do trabalho decente na América Latina

GENEBRA (Notícias da OIT) – O Governo da República Federativa do Brasil fará uma contribuição de 300 mil 
dólares à conta suplementar do orçamento regular da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, com 
isto, será o primeiro país doador do Hemisfério Sul a fazer este tipo de aporte.
A contribuição do Brasil será utilizada para apoiar programas na América Latina e no Caribe com o objetivo 
de promover os princípios e direitos fundamentais do trabalho.
A OIT pediu aos países membros que, na medida de suas possibilidades, façam contribuições voluntárias à 
conta suplementar do orçamento ordinário (RBSA, na sigla em inglês) para promover o trabalho decente, de 
acordo com o que foi estabelecido na Declaração de Paris e no Programa de Ação de Accra.
Nos últimos anos, o Brasil conseguiu importantes progressos em suas políticas econômicas, sociais e de 
mercado de trabalho em sintonia com o Programa de Trabalho Decente da OIT. Através de sua contribuição, 
o Brasil espera disseminar experiências exitosas e boas práticas desenvolvidas no país na implementação 
de programas de promoção do trabalho decente, como o combate ao trabalho forçado.
“A decisão do Brasil abre caminho para uma forte cooperação Sul-Sul que apóie o trabalho decente e facilite 
o intercâmbio de experiências entre países que enfrentam situações semelhantes”, disse o Diretor-Geral da 
OIT, Juan Somavia.
O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, destacou que “o Brasil está satisfeito de contribuir 
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aos fundos RBSA, como parte de um esforço global de apoio à Agenda de Trabalho Decente, reafirmado na 
Declaração sobre Justiça Social e uma Globalização Eqüitativa aprovada em 2008, no marco da cooperação Sul-
Sul e da necessidade de fortalecer a solidariedade entre as nações”.
“Esta contribuição será dirigida especialmente a apoiar a aplicação dos Princípios e Direitos Fundamentais 
do Trabalho e da Agenda Hemisférica de Trabalho Decente para as Américas de 2006 especialmente no que 
se refere à luta contra o trabalho forçado na região”, acrescentou Amorim.
O Brasil redobrou seus esforços para promover a cooperação técnica horizontal no marco do Programa de 
Trabalho Decente, em concordância com o estabelecido no Memorando de Entendimento firmado com a OIT 
em 2007 para o estabelecimento de uma iniciativa de cooperação sul-sul para combater o trabalho infantil.
17/12/2008 



O ano de 2009 foi marcado pela comemoração dos 90 anos de criação da OIT. Na 98ª Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho em Genebra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, 
assinaram uma Declaração Conjunta que reafirmou o compromisso do Brasil em apoiar a Agenda do Trabalho Decente 
da OIT e estabeleceu um novo marco de cooperação para o desenvolvimento do Plano Nacional de Trabalho Decente no 
país. Na mesma ocasião, a delegação tripartite brasileira, presente na Conferência, assinou uma declaração expressando 
seu consenso em relação às prioridades e resultados esperados no Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente.

Por Decreto Presidencial foi instituído o Comitê Executivo Interministerial da Agenda Nacional de Trabalho Decente e seu 
primeiro Subcomitê, voltado para a elaboração de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. 

Outros destaques foram: a assinatura do documento que estabeleceu os marcos do Programa de Parceria entre o Brasil 
e a OIT para a promoção da Cooperação Sul Sul e do Termo de Compromisso entre a OIT, o governo do estado do Mato 
Grosso e o Ministério do Trabalho e Emprego para construir uma Agenda Estadual de Trabalho Decente. Além disso, a 
OIT lançou o 1º Perfil do Trabalho Decente no Brasil, que registrou avanços significativos no país em diversas áreas da 
agenda do trabalho decente entre 1992 e 2007. 





OIT: AGENDA DO TRABALHO DECENTE É A MELHOR RESPOSTA À CRISE
 
Efeitos da crise financeira mundial são discutidos por secretários do Trabalho na Bahia

SALVADOR (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, afirmou que, em 
momentos de crise econômica, cresce a importância da implementação e fortalecimento da Agenda do 
Trabalho Decente defendida pela Organização Internacional do Trabalho.
“A Agenda do Trabalho Decente é um marco político adequado para enfrentar a crise. Muitos elementos 
desta Agenda estão presentes nas medidas atuais para fomentar a criação de emprego, intensificar e 
ampliar a proteção social e fortalecer o diálogo social. Precisamente quando existe um risco significativo de 
aumento do desemprego e da precarização do trabalho, aumenta a importância das iniciativas de defesa do 
emprego e da renda e de aumento da proteção social de trabalhadores e trabalhadoras”, disse Laís Abramo 
ao participar nesta Capital da reunião nacional dos Secretários do Trabalho de 23 estados brasileiros, além 
de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego. O tema principal do encontro foram as ações que 
devem ser tomadas como resposta à crise econômica mundial.
Para o governador da Bahia, Jaques Wagner, que falou aos secretários, a origem da crise reside justamente 
na desvalorização do trabalho. “Por muito tempo, houve uma desvalorização do trabalho e da atividade 
produtiva em geral e uma supervalorização do mercado financeiro. A proposta da Agenda do Trabalho 
Decente é uma antevisão da OIT de que isso era um grande equívoco. Nosso maior desafio agora é gerar 
ocupação remunerada, pois só podemos assegurar cidadania com o fruto de trabalho de cada indivíduo. Não 
há nada mais importante hoje que o mundo do trabalho”, disse.
A reunião teve o objetivo de realizar troca de experiência entre os gestores e assegurar que medidas sejam 
tomadas com o objetivo de garantir a geração de trabalho e emprego em todo o país. Na opinião do secretário 
de Trabalho da Bahia, Nilton Vasconcelos, não basta evidenciar a existência da crise, pois o momento é de 
criar mecanismos para enfrentá-la. “A crise tende a precarizar o mercado de trabalho e o nosso papel é 
assegurar medidas que minimizem ou até mesmo extingam essas consequências. Uma das formas é criar 
mecanismos de geração de trabalho, além do mercado formal”, defendeu o secretário, que acredita na 
eficácia da Agenda de Trabalho Decente, já implementada pelo Estado, como importante alternativa.
09/02/2009

TRABALHO, FAMÍLIA E VIDA PESSOAL NA PAUTA DO GOVERNO BRASILEIRO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Foi aberto ontem (16/3), em Brasília, o seminário tripartite – com participação 
de representantes do Governo e de organizações de empregadores e trabalhadores - “O Desafio do 
Equilíbrio entre Trabalho, Família e Vida Pessoal”, promovido pela SPM (Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres) e OIT (Organização Internacional do Trabalho) com apoio do MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego) e Unifem (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) Brasil e Cone Sul.
A abertura do seminário foi feita pela Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, que destacou a 
contribuição do tema igualdade de gênero para a região.
“Trabalho e família são questões centrais na agenda do trabalho decente.
Cada uma de nós sabe o que isso significa na vida cotidiana. A igualdade de gênero no mercado de trabalho 
jamais será equilibrada se não houver repactuação dos papéis sociais e nas relações de trabalho. O tema 
não diz respeito somente às mulheres e sim aos homens e mulheres”, apontou Lais Abramo ao citar a 
importância da temática condutora da 98ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT), que será realizada 
em junho de 2009.
“Os conceitos compartilhar e conciliar têm de ser ressignificados no sentido da corresponsabilidade. Essa 
é uma questão que envolve modelo de desenvolvimento, Estado e sociedade. De um lado, é agenda de 
trabalho decente e, por outro, amor e felicidade de vida”, disse a ministra Nilcéa Freire, da SPM, ao falar 
sobre a qualidade de vida das mulheres.
A ministra defendeu que o governo brasileiro envie ao Congresso o peido de ratificação da Convenção 156 da 
OIT, que trata dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares.
“Na maioria das famílias chefiadas por mulheres, as mulheres cuidam sozinhas de seus filhos e não têm 
com quem dividir os cuidados. Nas famílias chefiadas por homens, eles têm com quem dividir e delegar os 
cuidados” frisou a ministra Nilcéa Freire. Ela considerou que as mulheres estão adoecendo pelo estresse 
desencadeado pela competitividade no mercado de trabalho, “As mulheres são provedoras. Há a pressão 
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pelos cuidados com a população idosa. As mulheres cuidam dos outros e não têm que as cuide”, completou 
a ministra das Mulheres.
Com informações do UNIFEM
17/03/2009

GOVERNO DO BRASIL ASSINA NOVO ACORDO DE PARCERIA COM OIT PARA A PROMOÇÃO 
DA COOPERAÇÃO SUL-SUL NA AMÉRICA LATINA E CARIBE E PAÍSES AFRICANOS
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – O Governo brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho assinaram um 
novo acordo de parceria complementar para a cooperação Sul-Sul, inspirado no compromisso do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar os países em desenvolvimento da América Latina, Caribe, África e Ásia 
na promoção do Trabalho Decente e da Justiça Social por meio da cooperação horizontal e do espírito de 
solidariedade entre as nações.
O acordo foi assinado no dia 22 de março com a presença do Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e do 
ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim.
Por meio de um mecanismo triangular (OIT – Governo do Brasil – Países em Desenvolvimento interessados) 
será dado apoio para a obtenção de resultados no tema trabalho decente. O acordo representa um ajuste ao 
acordo de cooperação assinado em 1987 entre o Brasil e países da África, América Latina e Caribe.
O Brasil reiterou seu compromisso para que a cooperação Sul-Sul contribua para a melhoria da capacidade 
dos estados-membros da OIT de cumprirem com as normas internacionais do trabalho, em concordância 
com o que é previsto na Declaração da OIT para a Justiça Social e uma Globalização Equitativa.
A iniciativa brasileira espera contribuir para a eliminação das piores formas de trabalho infantil e para um 
aumento de 20 por cento na extensão da proteção social, como parte da Agenda Hemisférica de Trabalho 
Decente das Américas, e seguindo as iniciativas das Conferências de Accra e Doha sobre a Eficácia da Ajuda 
e de liderança dos países.
O Diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), embaixador Marco Farani, destacou a importância para 
o Brasil da cooperação Sul-Sul enfocada na Agenda de Trabalho Decente da OIT, e, em particular, nos Direitos 
e Princípios Fundamentais do Trabalho e na proteção social.
O acordo complementar contempla aspectos como o intercâmbio de cooperação técnica entre países em 
desenvolvimento no campo da promoção do Trabalho Decente, através de acordos institucionais como os 
programas desenvolvidos pelos ministérios brasileiros de Trabalho e Emprego, de Desenvolvimento Social, 
da Justiça, de Relações Exteriores e de Previdência Social com seus correspondentes em outros países 
latino-americanos e africanos. Estas atividades se realizarão em estreita cooperação com organizações de 
trabalhadores e empregadores.
O acordo, além disso, contribui para fortalecer a plataforma de diálogo entre o Brasil e outros países latino-
americanos e caribenhos no marco de alguns grupos ou foros regionais e sub-regionais, como a Comunidade 
Andina, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e IBAS (Índia, Brasil e África do Sul).
Espera-se que o acordo impulsione o intercâmbio de experiências e boas práticas para combater a pobreza 
nos países em desenvolvimento, incluindo os sistemas de transferência condicional de renda, os programas 
para combater o trabalho infantil, o desenvolvimento da proteção social através de esquemas de seguridade 
social para a promoção do emprego juvenil e o trabalho decente para mulheres e homens.
24/03/2009

PREMIAÇÃO DO SELO PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO – 2009

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), da Presidência da República, vai realizar a 
cerimônia de entrega do Selo Pró-Equidade de Gênero – 2009 na quarta-feira, dia 25, às 18h, no Centro 
de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília, para 23 empresas e instituições que totalizam mais de 
300 mil funcionárias/os. A entrega do selo e troféus aos representantes das organizações ganhadoras será 
presidida pela ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Nilcéa Freire, e contará 
com a participação da Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Brasil, Laís 
Abramo, e da vice-diretora do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher (UNIFEM) Brasil e 
Cone Sul, Júnia Puglia.
Na cerimônia de entrega do Selo, haverá uma exposição onde serão apresentados os produtos criados por 
estas organizações, evidenciando seu compromisso com as práticas de equidade de gênero.
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Dentre as ações mais frequentes efetivadas pelas organizações vencedoras, destacam-se:
•     Inclusão do compromisso com a equidade de gênero no Planejamento Estratégico;
•    Realização de levantamentos, pesquisas e censos para identificação de perfil da empresa com inclusão 
dos itens auto declarativos raça/cor/orientação sexual nos cadastros de RH das empresas;
•    Acesso de quaisquer funcionárias/os aos dados cadastrais sobre gênero e raça nas intranets das 
empresas;
•    Incentivo à participação de mais mulheres nos treinamentos/cursos de capacitação (horários adequados 
às mulheres, estabelecimento de cotas para mulheres, etc.);
•    Criação de cursos específicos de treinamento profissional para mulheres;
•     Adoção de critérios em concursos para vagas oferecidas em áreas tradicionalmente masculinas 
(segurança, técnica) que possibilitem a participação de mulheres;
•    Maior número de nomeações de mulheres para provimento de cargos de chefia e gerenciais;
•    Introdução do tema Gênero nas palestras de recepção de novos empregados;
•    Participação de integrantes do Comitê de Gênero da empresa na Comissão de Negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho;
•    Aumento da participação de mulheres e negros/as na publicidade institucional das empresas e 
organizações;
•    Adoção de linguagem não sexista ao se referirem aos empregados/as nas mensagens, comunicações 
verbais e/ou de marketing;
•    Concessão do benefício auxílio-creche para dependentes de empregados do sexo masculino;
•    Crescimento da participação de homens nos Comitês de Gênero das empresas (até mesmo a paridade, 
em algumas empresas);
•     Eleição de integrantes de subcomissões de gênero, em todas as unidades da federação, com participação 
voluntária de milhares de empregados/as;
•    Inclusão da companheira (o) que conviva em união estável homoafetiva para efeito de todos os benefícios 
concedidos aos empregados/as;
•    Ingresso das empresas nas campanhas do Laço Branco (homens pelo fim da violência contra as mulheres) 
e 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres;
•     Incremento de palestras sobre equidade de gênero, em especial sobre assédio moral e sexual, dentre 
muitas outras temáticas.
História do Selo Pró-Eqüidade de Gênero
Lançado em 2005, o Selo Pró-Equidade de Gênero é uma iniciativa do Governo Federal, por meio da SPM, 
com o objetivo de estimular a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, eliminando todas 
as formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego. O Programa Pró-
Equidade de Gênero reafirma os compromissos de promoção da igualdade de gênero, inscrita na Constituição 
Federal de 1988, e conta com a parceria do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 
(UNIFEM) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A premiação

A premiação das empresas é o coroamento do processo que se inicia após a adesão voluntária da organização. 
O caráter voluntário evidencia uma sensibilização pré-existente na direção do grupo ou instituição para a 
temática da equidade de gênero.
Nesta segunda edição, foram inscritas 50 organizações entre empresas privadas e instituições públicas. 
Destas, 36 apresentaram e acordaram o seu Plano de Ação a ser implementado no âmbito da organização 
candidata ao Selo, mas somente 23 conseguiram chegar à etapa final, cumprindo, no mínimo, 70% das 
ações planejadas. Estas últimas são as ganhadoras da segunda edição e receberão o Selo Pró-Equidade 
de Gênero 2009, que tem vigência de 12 meses e é um instrumento que evidenciará o compromisso 
da organização com a equidade de gênero em toda a sua comunicação institucional. A permanência no 
programa acontecerá mediante nova adesão.
Confira as empresas vencedoras da segunda edição do Selo Pró-Equidade de Gênero:
Banco do Brasil – BB
Banco do Nordeste do Brasil – BNB
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Caixa Econômica Federal – CEF
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA
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Centro de Pesquisa de Energia Elétrica –CEPEL
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A -ELETRONORTE
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR.
Eletrosul Centrais Elétricas S. A.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –EMBRAPA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO
FURNAS Centrais Elétricas S.A
Grupo Hospital N.Sra. da Conceição
Itaipu Binacional
Manaus Energia
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS.
PETROS – Fundação de Seguridade Social
Prefeitura Municipal de Quixadá
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Secretaria de Estado de Trabalho, Renda e Esporte – SETRE

GOVERNO DO MT ASSINA TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUIR AGENDA DE 
TRABALHO DECENTE

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT), o governo do Mato Grosso e o 
Ministério do Trabalho e Emprego assinaram na terça-feira (dia 14/04/2009) um Termo de Compromisso 
para implementar a construção da Agenda de Trabalho Decente do Estado. Mato Grosso poderá tornar-se o 
segundo Estado brasileiro a ter uma agenda própria de Trabalho Decente, a exemplo do que já ocorre na Bahia.
A assinatura do Termo de Compromisso marcou a abertura da Conferência Estadual pelo Trabalho Decente, 
que reúne representantes do governo, de organizações de empregadores e trabalhadores e representações 
da sociedade civil. O processo de construção da agenda do Mato Grosso tem como prioridades debater a 
diminuição dos índices de ocorrência de trabalho infantil, de trabalho forçado e de acidentes fatais nos locais 
de trabalho.
Ao discursar perante a Conferência, a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, lembrou que o 
evento “é uma excelente forma de inaugurar as comemorações dos 90 anos da OIT no Brasil”. A partir do dia 
20 de abril, uma série de eventos marcará o aniversário da Organização em todo o mundo.
Laís Abramo lembrou que há quase uma década, a OIT decidiu formalizar o conceito de trabalho decente 
como uma síntese do seu mandato histórico de promoção do emprego de qualidade para homens e mulheres, 
afirmação dos princípios e direitos no trabalho, promoção da proteção social e reafirmação do diálogo social 
como método fundamental para o tratamento dos temas no mundo do trabalho.
A Diretora da OIT lembrou que a atual crise financeira internacional reforça a necessidade da adoção de 
providências para minimizar seus efeitos. “A atualidade e a urgência da Agenda de Trabalho Decente se renova 
nessa situação de crise financeira internacional, uma crise que não foi gerada pelos nossos países, mas que 
nos atinge. Sabemos por experiências passadas que as crises afetam em maior medida os segmentos mais 
débeis da sociedade e podem aumentar a pobreza e a desigualdade social e ameaçando as conquistas 
recentes. É necessário desenvolver políticas eficazes para prevenir e evitar essa situação” destacou.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi outro fator citado por Laís Abramo para o enfrentamento 
da crise, por proteger o emprego e a renda. Ela também ressaltou que a crise pode ser uma oportunidade 
de estruturar uma forma de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e responsável, com a 
criação de “empregos verdes”, “desenvolvidos em setores e atividades que não agridem o meio ambiente e 
são importantes na redução da emissão de carbono e recuperação da degradação ambiental”.
Para o governador Blairo Maggi, a adesão oficial do Estado à proposta da OIT reforça a convicção de que o 
desenvolvimento econômico deve estar aliado ao respeito às questões sociais. “Queremos demonstrar com 
essa conferência que Mato Grosso quer avançar, continuar aumentando sua produção e riquezas, mas que 
as pessoas tenham dignidade no seu trabalho”, disse.
Com informações da Secretaria de Comunicação do Mato Grosso
15/04/2009
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EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA, DEFESA DAS CONVENÇÕES DA OIT

BRASILIA (Notícias da OIT) – Os 90 anos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foram o principal tema 
de uma audiência pública das Comissões de Relações Exteriores e de Trabalho da Câmara dos Deputados, 
realizada no dia 29 de abril. Os participantes da audiência, que teve a presença da Diretora do Escritório no 
Brasil, Laís Abramo, defenderam a adoção de convenções da OIT pelo governo brasileiro. Os debatedores 
defenderam a ratificação principalmente da Convenção 87, de 1948, que trata da liberdade sindical e da 
proteção do direito de sindicalização.
“Nosso País, que se quer reconhecer como liderança regional na promoção dos direitos humanos, precisa 
avaliar as consequências de deixar de ratificar esse documento tão importante para a OIT”, disse o ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Lélio Bentes Corrêa na audiência promovida pelas comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
A diretora do Escritório da OIT afirmou que o País já deu um grande passo na luta pelos direitos trabalhistas. 
Segundo ela, esse passo é o reconhecimento da existência, no Brasil, de condições de trabalho análogas à 
escravidão, de preconceito contra negros e mulheres nas relações de emprego e de trabalho infantil.
“Para a OIT, o Brasil está na vanguarda e começa a ser exemplo para o desenvolvimento em outros países”, 
afirmou Laís Abramo. Laís Abramo também fez um rápido resumo da atuação da OIT, lembrando que ela foi 
criada em 1919 (em 28 de abril) e que possui escritório no Brasil desde 1950. No atual momento de crise, 
afirmou, a OIT tem um papel importante. “Os atores do mundo do trabalho devem discutir as melhores formas 
de sair da crise.” Também para o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Cláudio José Montesso, é preciso repensar o modelo sindical e até extinguir a contribuição 
sindical obrigatória. “A contribuição é para o sindicato, não é para o governo, e o sindicato não tem obrigação 
de prestar contas. O melhor seria não ter”, sugeriu.
Na avaliação do diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Dagoberto Lima Godoy, representante 
dos empregadores junto ao Conselho de Administração da OIT, o Brasil carece de sindicatos realmente 
representativos. Ele lamentou que o Brasil mantenha até hoje a lacuna referente à Convenção 87.
Por sua vez, o procurador-geral do Trabalho, Otávio Brito Lopes, questionou a quem interessa não ratificar a 
convenção. Em sua opinião, o movimento sindical brasileiro está cada vez mais enfraquecido e, por isso, não 
consegue dar vazão a todos os anseios dos trabalhadores.
Outra convenção da OIT discutida na reunião foi a 158, de 1982, que trata da demissão sem justa causa. 
O texto da convenção está, inclusive, em análise na Câmara neste momento e tramita sob a forma da 
Mensagem 59/08, do Executivo.
A adesão do Brasil a essa convenção foi rejeitada no ano passado pela Comissão de Relações Exteriores 
porque o relator, deputado Júlio Delgado (PSB-MG), entendeu que a legislação trabalhista já é suficiente para 
garantir o direito dos trabalhadores.
De acordo com a Convenção 158, só é permitida a demissão de empregados se a empresa comprovar crise 
financeira; em conjunturas de mudanças tecnológicas; ou se ficar demonstrado que o demissionário não tem 
mais condições de exercer suas funções, por incompetência, por exemplo.
A audiência foi realizada a pedido dos deputados Raul Henry e Edgar Moury, ambos do PMDB de Pernambuco. 
29/04/2009

SESSÃO SOLENE NO SENADO FEDERAL HOMENAGEIA 90 ANOS DA OIT
 
BRASILIA (Notícias da OIT) – Uma sessão solene no Senado Federal, requerida pelo senador Aloizio Mercadante 
(PT-SP), foi o ponto alto das comemorações dos 90 anos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 
diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, participou da mesa principal dos trabalhos e discursou 
em nome da Organização. “A OIT celebra os seus 90 anos em meio à mais grave crise econômica que se tem 
notícia depois da grande depressão. Neste momento, a OIT reafirma a Agenda do Trabalho Decente como um 
marco político adequado para dar resposta à crise”, disse Laís Abramo.
A diretora da OIT lembrou que, no momento da eclosão da crise financeira internacional, o Diretor-Geral Juan 
Somavia chamava a atenção para dois temas básicos: em primeiro lugar, que já existia uma crise de emprego 
antes da eclosão da crise financeira internacional. Essa crise de emprego já se manifestava. Segundo os 
dados relativos ao ano de 2007, havia aproximadamente 195 milhões de pessoas desempregadas no 
mundo, mas, mais do que isso, metade das pessoas que eram ocupadas, ou seja, além dos desempregados, 
metade das pessoas ocupadas no mundo vivia com menos de US$2 ao dia, portanto, abaixo da linha de 
pobreza; e que quase 20% vivia com menos de US$1 ao dia; portanto, abaixo da linha de extrema pobreza.
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”Isso quer dizer exatamente que não basta qualquer emprego para superar essa situação; é necessário 
que esse emprego tenha condições mínimas de qualidade, seja relacionado com o respeito aos direitos do 
trabalho, para que esse trabalho seja capaz de dar uma vida digna às pessoas e que, cumprindo o postulado 
da Declaração da Filadélfia, o trabalho deve ser fonte de dignidade”, ressaltou Laís Abramo.
Além disso, “o nosso diretor-geral alertava para a existência dessa crise de emprego e alertava para a 
necessidade justamente de, além de salvar o sistema financeiro, além de restabelecer as linhas de crédito, 
também proteger e salvar as empresas e os trabalhadores”.
A sessão foi presidida pelo senador Marconi Perillo (PSDB-GO) e também teve pronunciamentos do autor da 
homenagem, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), senador Adelmir Santana (DEM-DF), senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF) e senador Jeferson Praia (PDT-AM).
Durante a sessão de homenagem, os parlamentares manifestaram preocupação com a situação dos 
trabalhadores frente à crise econômica mundial. O lema que norteou a criação da OIT - “A paz permanente 
somente pode ser alcançada se baseada na justiça social” - foi lembrado pelo senador Jefferson Praia (PDT-AM).
O senador Aloizio Mercadante lembrou que, em maio de 2006, o Brasil lançou a Agenda Nacional de Trabalho 
Decente (ANTD), em atenção ao memorando de entendimento nesse sentido assinado em junho de 2003 
pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo diretor-geral da OIT, Juan Somavia.
- A Agenda define três prioridades nacionais: a geração de mais e melhores empregos, com igualdade de 
oportunidades e de tratamento; a erradicação do trabalho escravo e a eliminação do trabalho infantil, 
em especial em suas piores formas; e o fortalecimento dos atores tripartites e do diálogo social como um 
instrumento de governabilidade democrática - declarou Mercadante. Além da diretora do Escritório da OIT, 
participaram da sessão o embaixador do Chile no Brasil, Alvaro Díaz Pérez; o ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) Lélio Bentes; e do Procurador Geral do Ministério Público do Trabalho, Otávio Brito Lopes.
30/04/2009

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
 
BRASILIA (Notícias da OIT) A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio do Projeto de Combate ao 
Tráfico de Pessoas, participará ativamente do 18 de Maio, conhecido como o “Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.
A atividade nacional de 2009 estará concentrada em uma campanha e estreia do filme “Cinderela, Lobos 
e um Príncipe Encantado”, do cineasta Joel Zito Araújo. O objetivo é sensibilizar a população em geral e os 
formadores de opinião bem como desencadear uma campanha de massa que motive uma ação espontânea 
na proteção de crianças e adolescentes.
A cidade de Recife foi escolhida para o lançamento das atividades nacionais como uma forma de expressão 
de apoio as medidas adotadas ao caso da criança de nove anos violentada pelo padrasto que resultou 
em gravidez e posterior interrupção amparada no devido processo legal brasileiro, episodio que ganhou 
repercussão nacional pela posição assumida pelo arcebispo de Olinda-PE.
O 18 de Maio foi escolhido como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes” porque nessa data, em 1973, um crime bárbaro ocorrido em Vitória (ES) chocou todo o país 
e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que 
foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens da classe média alta. Esse crime, apesar 
de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A intenção do 18 de Maio é destacar a data para mobilizar 
e convocar toda a sociedade para participar dessa luta.
A pretensão é que se criem possibilidades e incentivos para implantação e implementação de ações de 
políticas públicas capazes de fazer o enfrentamento ao fenômeno do abuso sexual e da exploração sexual 
de crianças e adolescentes no turismo, no tráfico de pessoas para fins sexuais e na pornografia e pedofilia, 
para o combate à impunidade e garantia de mecanismos de proteção e promoção de direitos e dignidade às 
pessoas em situação de vítimas ou vitimização da violência sexual.
O 18 de Maio foi instituído pela Lei Federal No. n. º 9970/00 como do Dia Nacional de Luta contra o Abuso 
e a Exploração sexual. Desde a criação dessa Lei a sociedade civil organizada promove atos de mobilização 
social e política na perspectiva de avançar no processo de conscientização da população sobre a gravidade 
da violência sexual e ao mesmo tempo impulsionar a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência Sexual contra Criança e Adolescente aprovado pelo CONANDA em 2000, no marco dos 10 anos 
do ECA.
15/05/2009
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SEMINÁRIO TRIPARTITE “A ECONOMIA INFORMAL NO BRASIL: POLÍTICAS PARA FACILITAR 
A TRANSIÇÃO PARA A FORMALIDADE”
 
BRASILIA (Notícias da OIT) - A economia informal no Brasil, assim como em muitos outros países do mundo, 
é de grande magnitude e composta por um conjunto complexo e heterogêneo de situações de trabalho. Dela 
fazem parte trabalhadores autônomos que não contribuem para o sistema previdenciário, trabalhadores 
assalariados sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores familiares não remunerados.
Ainda que tenham ocorrido importantes avanços na redução da informalidade nos últimos cinco anos no 
Brasil, mais de 50% da força de trabalho do país está ocupada na economia informal, sem acesso à proteção 
social, aos direitos do trabalho e, frequentemente, às formas de organização ou negociação coletiva.
A OIT reconhece a diversidade da economia informal e considera que as políticas que podem contribuir 
para sua superação deveriam ser formuladas e implementadas levando em conta essa heterogeneidade 
de situações. A transição para a formalidade supõe um conjunto de políticas que combinem a promoção do 
dinamismo econômico, a geração de mais e melhores oportunidades do emprego, a criação de empresas, a 
ampliação da proteção social e a aplicação efetiva dos direitos no trabalho.
O tema foi o principal foco de um seminário tripartite promovido no mês de maio pela OIT em Brasília, 
reunindo representantes do governo, de organizações sindicais e de empregadores e da academia para 
aprofundar o diagnóstico da economia informal no Brasil e contribuir para a formulação de políticas que 
possam superá-la.
25/05/2009

NOVO ESTUDO MOSTRA EFEITOS DA CRISE SOBRE O EMPREGO DAS MULHERES
 
BRASILIA (Notícias da OIT) – Um novo estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres mostra que de outubro do ano passado até abril deste ano 
houve queda de 1,6% no nível de ocupação entre os homens e de 3,1% entre as mulheres.
Este é o primeiro estudo realizado para avaliar os efeitos da crise econômica internacional sobre o mercado 
de trabalho brasileiro com um recorte de gênero. Intitulado “A crise econômica internacional e os possíveis 
impactos sobre a vida das mulheres”, o relatório foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Crise, criado no 
âmbito do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, para monitoramento dos impactos diferenciados da 
crise sobre homens e mulheres.
O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero é uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, que busca dar visibilidade, fortalecer e ampliar as ações do Estado brasileiro para a promoção da 
igualdade de gênero e direitos das mulheres.
De acordo com o estudo a maior queda na ocupação feminina ocorreu entre as empregadas sem carteira 
assinada no setor privado (-13,53%, contra uma queda de 10,1% entre homens na mesma situação). Entre 
os trabalhadores com carteira assinada, a taxa de ocupação caiu 0,6% entre mulheres e cresceu 0,82% 
entre homens. Por outro lado, cresceu 8,9% a ocupação feminina sem remuneração, contra uma queda de 
13,7% nesse tipo de trabalho executado por homens.
A análise dos efeitos da crise econômica por gênero é um avanço na avaliação de Laís Abramo, diretora do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. “Se homens e mulheres têm posições 
diferentes no mercado de trabalho, era de se esperar que o impacto da crise fosse diferenciado. É fundamental 
ter uma análise cuidadosa desses impactos para pensar até que ponto as políticas de enfrentamento da 
crise devem incorporar elementos para responder a essa situação”, pondera, frisando que a crise se reflete 
não apenas na perda de empregos, mas na perda da qualidade dos empregos.
03/06/2009

BRASIL E OIT REAFIRMAM APOIO À AGENDA DO TRABALHO DECENTE
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, Juan Somavia, e 
o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmaram o compromisso do País em apoiar a Agenda 
do Trabalho Decente da Organização. “No atual momento, marcado pelos impactos da crise econômica 
internacional sobre as economias e os mercados de trabalho de todos os países, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e o Diretor-Geral Juan Somavia concordam que a promoção do emprego de qualidade para homens 
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e mulheres, a extensão da proteção social, o respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho e o 
diálogo social, no marco do Programa de Trabalho Decente da OIT, constituem um conjunto eficaz de políticas 
para responder à crise econômica atual”, diz a declaração conjunta distribuída nesta cidade.
Estiveram presentes à assinatura do ato, a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e o ministro 
do Trabalho, Carlos Lupi. Antes da assinatura do documento, o presidente Lula participou de reunião com 
lideranças sindicais internacionais, que elogiaram a forma como o governo brasileiro vem agindo diante da 
crise internacional.
Em discurso na Conferência Internacional do Trabalho, o presidente Lula destacou que embora a crise 
econômica tenha colocado o mundo em uma situação “muito delicada” também representa uma oportunidade 
para aprender e por em prática novas alternativas para melhorar a situação dos países.
“Necessitamos aprender com esta crise. Em vez de chorar, refletir”, afirmou o presidente na Cúpula da OIT 
sobre a Crise Mundial de Emprego convocada no marco da Conferência anual da Organização. Lula também 
advertiu aos delegados tripartites dos 183 países membros que “o desemprego é um problema social, mas 
se transformará em um problema político”.
“No momento em que vivemos o pior retrocesso econômico em muitas décadas, é fundamental que a 
comunidade internacional se una em busca de respostas. A OIT é o lugar apropriado para buscar soluções 
coordenadas aos impactos da crise que afeta a todos”, disse Lula em seu discurso.
“Este momento exige dos empresários, trabalhadores e governos uma atitude mais dura. Não podemos 
conviver com paraísos fiscais. Não podemos conviver com um sistema financeiro que especula papel com 
mais papel, sem produzir um posto de trabalho, nem um parafuso, nem um sapato, nem uma camisa, nem 
uma gravata. Não é possível que as pessoas não se deem conta de que mais de 1 bilhão de seres humanos 
ainda tem dificuldades para conseguir comer uma vez ao dia.
Por outro lado, expressou apoio à proposta do Diretor Juan Somavia de produzir um Pacto Mundial para o 
Emprego, por considerar que isso contribuir para “a criação de um novo modelo, menos concentrador de 
riqueza, mais solidário, humano e justo”.
Os representantes do governo e das organizações de trabalhadores e empregadores que compõem a 
delegação brasileira presente à 98ª Conferência Internacional do Trabalho, divulgaram declaração na qual 
assumem o compromisso, em nome das instituições que representam, de dar continuidade ao diálogo que já 
vem desenvolvendo em torno da elaboração e implementação do Plano Nacional de Trabalho Decente do Brasil.
A declaração assinada por Juan Somavia e pelo presidente Lula ressalta a importância de a OIT e o governo 
brasileiro unirem seus esforços para “difundir e impulsionar a Iniciativa Global sobre Empregos Verdes, 
promovida pela OIT, PNUMA, OIE e CSI, enquanto estratégia de enfrentamento das duas grandes crises que 
assolam o mundo simultaneamente: a crise econômica internacional e a crise climática”.
Outros dois pontos são destacados no documento:
O Presidente da República Federativa do Brasil e o Diretor Geral da OIT resolvem estabelecer um novo 
marco de cooperação para o desenvolvimento do Plano Nacional de Trabalho Decente (PNTD) no Brasil. O 
referido Plano, cujas prioridades e resultados, acordados de forma tripartite, se encontram anexos a esta 
Declaração, deverá ser concluído por meio de amplo processo de consulta e diálogo social e submetido ao 
Comitê Executivo Interministerial criado especialmente para esta finalidade. Caberá também a este Comitê 
coordenar a sua implementação, em consulta com as organizações de trabalhadores e de empregadores 
através de Grupo Técnico Tripartite.
O Diretor Geral da OIT reafirma o compromisso desta instituição com o processo de desenvolvimento do 
Plano Nacional de Trabalho Decente do Brasil. Para tanto, deverá ser elaborado, até 15 de novembro de 
2009, um programa de cooperação específico, o qual definirá a forma e os mecanismos de colaboração que 
serão colocados à disposição do país para contribuir com a execução do PNTD.
15/06/2009

OIT PROMOVE DISCUSSÃO SOBRE IGUALDADE RACIAL DURANTE A CONAPIR

BRASILIA (Notícias da OIT) – O tema da promoção da igualdade racial e o papel do Sistema das Nações 
Unidas é um dos principais assuntos a serem abordados durante a II Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (II CONAPIR), que será realizada entre 25 e 28 de junho no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília. A expectativa é de que mais de mil e quinhentos delegados participem da etapa 
final da CONAPIR.
Com o objetivo de promover a troca de experiências e o diálogo sobre as estratégias de combate ao racismo 
no Brasil e as contribuições das agências do Sistema das Nações Unidas, será realizado o Evento Diálogos 
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com a ONU – Igualdade Racial, que acontecerá no dia 26 de junho, às 18:30, promovido pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).
A II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (II CONAPIR) foi lançada em 12 de março em 
cerimônia no Palácio do Planalto. Desde então teve início um grande processo de mobilização nacional 
envolvendo conferências municipais, estaduais e consultas às comunidades tradicionais de terreiros, 
quilombolas, indígenas e de etnia cigana.
A II CONAPIR será uma oportunidade para ampliar o diálogo e a cooperação entre órgãos e entidades 
governamentais e não governamentais de promoção da igualdade racial, na qual deverão ser apontados 
possíveis ajustes nas políticas de igualdade ora em curso, e fortalecidas as relações das mesmas com 
as políticas sociais e econômicas em vigor. Será ainda um momento de consolidação da promoção da 
igualdade racial enquanto política permanente de Estado, que perdure para além do atual governo, até que 
seja alcançado o equilíbrio nas relações étnicas em nossa sociedade.
Para mais informações, acesse www.conapir2009.com.br
24/06/2009

GOVERNO BRASILEIRO INSTITUI COMITÊ EXECUTIVO PARA ACELERAR A IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO NACIONAL DE TRABALHO DECENTE (PNTD)

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Um decreto assinado recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
representa mais um importante passo para a construção do Plano Nacional de Trabalho Decente (PNTD) 
do Brasil. Pelo decreto, foi criado um Comitê Executivo, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
e integrado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e por outros 16 ministérios com o objetivo 
de acelerar a implementação do plano. Todo o processo será construído de maneira tripartite, em consulta 
permanente com as entidades representativas de empregadores e de trabalhadores.
Durante sua participação na 98ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra, no dia 15 de 
junho, o presidente Lula e o Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), concordaram em 
que, até 15 de novembro deste ano, será elaborado um programa de cooperação específico, o qual definirá 
a forma e os mecanismos de colaboração que serão colocados à disposição do país para contribuir com a 
execução do PNTD. A OIT também estará representada no Comitê.
Pelo decreto, foi instituído um subcomitê para promover a implementação de ações voltadas especificamente 
para a juventude, coordenadas conjuntamente pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.
O subcomitê será composto por integrantes do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), entre outros.
As principais atividades a serem desenvolvidas pelo Comitê são a formulação de propostas e de projetos 
para as seguintes áreas:
a) geração de emprego, trabalho e renda, microcrédito e qualificação social e profissional;
b) viabilização e ampliação do sistema de seguridade social;
c) fortalecimento do diálogo social, especialmente entre governo, trabalhadores e empregadores;
d) erradicação do trabalho infantil e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes;
e) erradicação do trabalho análogo ao de escravo; e
f) combate à discriminação no emprego e na ocupação.
Para ler a íntegra do decreto, acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Dnn/Dnn12056.htm
24/06/2009

TRABALHO DECENTE E JUVENTUDE NO BRASIL - ESTUDO INÉDITO DA OIT MOSTRA 
DIFICULDADES DOS JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS NO MERCADO DE TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma parte significativa da juventude brasileira apresenta grandes dificuldades 
de conseguir uma inserção de boa qualidade no mercado de trabalho. Frequentemente esta inserção 
é marcada pela precariedade, o que torna difícil a construção de trajetórias de trabalho decente. 
Elevadas taxas de desemprego e de informalidade e os baixos níveis de rendimento e de proteção social 
evidenciam essa dificuldade. Em termos relativos, os jovens brasileiros apresentam taxas de desocupação 
e informalidade superiores à média e níveis de rendimentos inferiores.
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Estas são algumas das principais conclusões do relatório “Trabalho Decente e Juventude no Brasil” que 
está sendo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e elaborado no contexto do Projeto 
de Promoção do Emprego de Jovens na América Latina (PREJAL/OIT). De acordo com o relatório, 67,5% 
dos jovens entre 15 e 24 anos estavam desempregados ou na informalidade em 2006.
Os dados – que têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 1992-2006 – 
apontam que o déficit era maior entre as mulheres jovens (70,1%) do que entre os homens jovens (65,6%). 
O índice também era mais acentuado entre jovens negros (74,7%) do que para jovens brancos (59,6%).
As jovens mulheres negras, portanto, viviam o que a OIT considera “situação de dupla discriminação” – de 
gênero e de raça. O desemprego e a informalidade alcançavam 77,9% das pessoas que pertenciam ao grupo.
Para a diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, os números podem se agravar ainda mais 
diante da crise financeira e econômica. Ela lembrou que o Brasil vive, atualmente, um processo de geração 
de empregos formais, mas em ritmo muito inferior ao que vinha sendo registrado nos últimos anos.
Segundo ela, os avanços na agenda de emprego para a juventude foram importantes, mas as 
desigualdades regionais, de gênero e de raça permanecem. Laís acredita que o desafio consiste não 
apenas em elevar os graus de escolaridade no país, mas em melhorar a qualidade da educação.
A pesquisa indica que 7% dos jovens brancos tinham baixa escolaridade e que o número mais do que 
dobrava (16%) quando o recorte era para jovens negros. Em relação à jornada de trabalho praticada 
pelos 22 milhões de jovens economicamente ativos, 30% trabalhavam mais de 20 horas semanais, o 
que, em muitos casos, prejudicava o desempenho escolar.
“Há uma espécie de círculo vicioso: o jovem não entra no mercado porque não tem experiência, mas 
para ter experiência ele precisa estar dentro do mercado. Medidas de aprendizagem, por exemplo, são 
importantes para romper essa barreira de entrada”, avaliou Laís Abramo.
Para marcar a divulgação do relatório, a OIT, em conjunto com a Secretaria Nacional de Juventude da 
Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Trabalho e Emprego, está realizando 
a Oficina Técnica sobre Trabalho Decente para a Juventude, nos dias 01 e 02 de julho. O objetivo da 
Oficina é iniciar uma reflexão sobre a Agenda de Trabalho Decente para a Juventude. O coordenador do 
Projeto Regional de Promoção de Emprego de Jovens na América Latina (PREJAL), Javier Marquez, fez 
um apresentação sobre o tema. No Brasil, cerca de 1.000 jovens já foram beneficiados por programas 
desenvolvidos por diversas empresas que atuam no País.
A edição do Decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre 
a criação de um Comitê Executivo Interministerial para a construção do Plano Nacional de Trabalho 
Decente do Brasil e que institui um subcomitê para a elaboração da Agenda Nacional de Trabalho 
Decente para a Juventude.
A elaboração do documento foi discutida, ao longo dos últimos meses, em uma série de jornadas técnicas 
realizadas com representantes do governo, de organizações de empregadores e de trabalhadores e 
membros do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE).
01/07/2009

DIRETORA DA OIT: POLÍTICAS PÚBLICAS DO BRASIL FORTALECEM ESTADO DEMOCRÁTICO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, destacou que as políticas públicas implementadas pelo governo brasileiro têm sido importantes 
para o fortalecimento do Estado democrático. A afirmação feita na presença do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva durante o Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento Social promovido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, encerrado na sexta-feira, dia 7 de agosto, em Brasília.
Durante sua explanação no painel “O lugar do Estado e das Políticas Sociais para o Desenvolvimento”, Laís 
Abramo afirmou que o País tem superado a ideia que prevaleceu durante muitos anos de que era necessário 
fazer o bolo crescer para depois ser dividido. “As políticas sociais e o trabalho decente são condições para o 
crescimento econômico sustentável”, afirmou Laís Abramo.
Ainda em relação às políticas sociais do governo, a diretora do Escritório da OIT destacou o mérito do Bolsa 
Família e demais programas gerenciados pelo MDS. “As ações do MDS atingem 23% da população brasileira 
e são importantes para fomentar a economia e diminuir as desigualdades sociais”. Laís Abramo enfatizou, 
ainda, que existe um desafio a ser vencido tanto pelo Brasil quanto pelo restante da América Latina. “Não 
é possível vivenciar plenamente um sistema democrático se as desigualdades de gênero, raça e etnia não 
forem resolvidas”, afirmou.
10/08/2009
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OIT LANÇA CARTILHA SOBRE EMPREGOS VERDES EM REUNIÃO DO CDES
 
BRASILIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil divulgou 
hoje (20/08) uma cartilha sobre empregos verdes. O lançamento ocorreu durante a abertura do seminário 
“Empregos Verdes e Construções Sustentáveis”, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES), um órgão de assessoramento da Presidência da República, formado por representantes do 
governo, trabalhadores, empresários, movimentos sociais, e personalidades expressivas em diversos setores.
 O evento teve a participação dos ministros das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, e do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, além do presidente da Central Única dos Trabalhadores, Artur Henrique Santos, que 
também é coordenador do grupo de trabalho de Matriz Energética do CDES.
 A publicação de 12 páginas mostra que o século XXI enfrenta dois desafios: prevenir-se contra a mudança 
climática e proporcionar desenvolvimento social e trabalho decente para todos. Isto significa elevar mais de 
1,3 bilhão de pessoas, acima da linha da pobreza, oferecendo oportunidade de emprego para 500 milhões 
de jovens que ingressarão no mercado de trabalho durante os próximos 10 anos.
Isto também significa viabilizar o acesso a formas modernas de energia para 1,6 bilhão de pessoas que 
ainda não as tem, bem como moradia digna e um sistema de saneamento para mais de um bilhão de 
habitantes dos bairros pobres nas megacidades globais.
Estes dois desafios estão intimamente relacionados e não podem mais ser enfrentados separadamente. Os 
“empregos verdes” e o fomento de uma economia verde constituem atualmente os propulsores chaves rumo 
a um desenvolvimento econômico e social que também sustentável ambientalmente.
Durante a reunião do CDES, Peter Poschen, especialista da OIT para o tema, fez uma palestra destacando 
o potencial de criação de empregos devidos às mudanças climáticas. Na área de energias renováveis, por 
exemplo, atualmente existem 2,3 milhões de empregos, mas a OIT espera que sejam 20 milhões até 2030.
20/08/2009

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS DISCUTEM NORMAS PARA PROMOÇÃO DO TRABALHO 
DECENTE

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Trabalhadoras domésticas de todo o Brasil estarão reunidas entre os dias 21 e 
23 de agosto em Brasília para iniciar a discussão sobre uma convenção internacional que regule o trabalho 
doméstico. O tema será discutido na 99ª Conferência Internacional do Trabalho, promovida pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que será realizada em 2010. Também participarão, como observadoras, 
representantes de trabalhadoras domésticas da Bolívia, Guatemala e Paraguai.
O encontro é promovido pela Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), 
com o apoio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) e Centro Feminino de Estudos e Assessoria (CFEMEA)
O encontro será um espaço de protagonismo das trabalhadoras nas ações relativas à adoção de normas 
de trabalho que deverão ser levadas à Conferência Internacional do Trabalho do próximo ano, em Genebra.
O trabalho doméstico representa de 4 a 10% da frota de trabalho dos países em desenvolvimento. De acordo 
com dados da OIT, na América Latina somente 23% das trabalhadoras domésticas dispõem dos benefícios 
da seguridade social.
Durante o evento será lançada a revista Projeto Trabalho Doméstico Cidadão, de responsabilidade da 
SEPPIR. O encontro será realizado na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (Av. W5 Sul 
Quadra 902, bloco C), em Brasília.
20/08/2009

CENTRAIS, OIT E DIEESE REALIZAM OFICINA PARA DEBATER AÇÕES DE COMBATE ÀS 
PRÁTICAS ANTISSINDICAIS

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Comando das Centrais de Combate às Práticas Antissindicais formado pela 
CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, NCST e UGT, e assessorado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), realizou nos dias 
24 e 25 de agosto, em São Paulo, uma Oficina de Trabalho para refletir, debater e propor ações sobre as 
dificuldades que as organizações sindicais vêm sofrendo no exercício e desenvolvimento de suas atividades 
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na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
A Oficina, financiada pelo Projeto de Fortalecimento Sindical na América Latina – FSAL / OIT, contou com 
a presença de mais de 30 participantes, entre dirigentes sindicais, secretários de formação, assessores e 
advogados ligados às entidades.
Durante os dois dias de trabalho foram abordados, através de palestras, trabalhos em grupo e plenárias, temas 
como: “Os direitos sindicais nas normas internacionais de trabalho”, “As práticas antissindicais derivadas 
do contexto das relações trabalhistas do setor público e privado”, “O funcionamento e recomendações dos 
órgãos de controle normativo da OIT em matéria de liberdade sindical”, com o objetivo de refletir e buscar 
soluções em consenso sobre ações de combate a essas práticas.
As práticas antissindicais ocorrem em vários âmbitos e se manifestam de diversas formas:
a) no Âmbito Normativo e Político Institucional: demissão de dirigentes sindicais, não garantia da organização 
sindical no local e trabalho, o não reconhecimento ao direito à negociação coletiva dos servidores públicos, a 
lentidão da Justiça do Trabalho em resolver as questões trabalhistas e a facilitação às práticas antissindicais 
na leitura de leis, o uso do interdito proibitório como forma de impedir o direito de greve, entre outros.
b) no Âmbito das Relações de Trabalho: no setor privado há constante pressão para dessindicalização, com 
o uso frequente do mecanismo da demissão dos participantes de ações sindicais. E no setor rural, com 
maior frequência, as práticas antissindicais podem chegar ao assassinato de dirigentes, trabalhadores e 
trabalhadoras rurais. No setor público se nega o direito a negociação coletiva, apesar de o Brasil haver 
ratificado as Convenções 95 e 154 da OIT, que tratam, respectivamente, da proteção dos salários e da 
negociação coletiva. Além disso, a dinâmica do mercado de trabalho é desfavorável à organização sindical: 
desregulamentação, informalidade e alta rotatividade.
c) no Âmbito Sindical: o movimento sindical enfrenta o desafio de ampliar a atual representatividade sindical 
e a lidar com a não garantia da organização sindical no local de trabalho.
Também pode ser citada a falta de cumprimento das recomendações feitas pela OIT, de acordo com o 
Comando das Centrais.
03/09/2009

MINISTROS DA AMÉRICA CENTRAL VISITAM BAHIA PARA CONHECER AGENDA DO 
TRABALHO DECENTE
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – O ministro do Trabalho da República Dominicana, Max Puig, e o vice-ministro 
do Trabalho e Previdência Social de El Salvador, Calixto Mejía Hernandez, estão em Salvador a convite da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para conhecer a Agenda Estadual do Trabalho Decente e, a 
partir da troca de experiências, coletar subsídios para a construção de Agendas em seus respectivos países.
Eles foram recebidos nesta terça-feira, dia 8, pelo governador Jaques Wagner, acompanhados da Diretora 
do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e pelo subdiretor regional da OIT para a América Latina, 
Virgílio Levaggi. Eles também se reuniram com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton 
Vasconcelos, e Patrícia Lima, assessora especial da Secretaria e coordenadora da Agenda na Bahia.
Durante o encontro, o governador Jaques Wagner ressaltou o compromisso da Bahia com a Agenda do 
Trabalho Decente. Segundo ele, “as soluções encontradas na base do diálogo e do debate dentro da sociedade 
são sempre soluções melhores e mais duradouras. A Agenda do Trabalho Decente é uma ferramenta para 
encontrar essas soluções”.
“A Agenda Bahia do Trabalho Decente foi escolhida devido à sua abrangência e pelo fato de ser pioneira em 
nível subnacional. Essa experiência tem características de agregar em um só ambiente diversos setores, o 
que configura uma experiência participativa, uma construção democrática, com governo, empregadores e 
trabalhadores dialogando na implantação de políticas públicas, que assegurem trabalho decente para todos. 
E é isso que esperamos das Agendas que estão por vir”, afirmou Virgilio Levaggi.
Ampliação - O secretário do Trabalho, Nilton Vasconcelos destacou que a Agenda Bahia do Trabalho Decente 
está proporcionando, a este governo, a ampliação das relações com povos irmãos, que mesmo com 
realidades distintas tem muito o que cooperar entre si. “Essa troca de experiência é fundamental para que 
possamos aperfeiçoar o que já fizemos e o que ainda estamos em processo de construção. Cada local tem 
a sua especificidade, e em cada experiência que surge novos conceitos podem ser incorporados ao que já 
foi criado”. O secretário lembrou, ainda, que a Agenda do Trabalho Decente reafirma o compromisso não 
somente com a geração de empregos, mas também com a qualidade e a segurança e saúde do trabalhador.
O ministro da República Dominicana, Max Puig, afirmou estar seguro que os três seguem na mesma 
direção, pois é consciente que a Agenda é um tema para ser discutido por países que compreendem que 
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crescimento econômico tem consequências positivas para todos e que neste momento só é possível crescer, 
aliando políticas econômicas com sociais. “Uma Agenda de Trabalho Decente representa a interação das 
necessidades do mercado financeiro, com as necessidades sociais. A experiência baiana me parece ser 
algo concreto, que possibilita a participação de todos na construção de respostas para a crise que assola o 
mundo”, declarou.
“No caso de El Salvador, estamos iniciando um governo e queremos aprender como a administração pública 
consegue implementar políticas com a participação de diferentes atores da sociedade”, disse Calixto Mejía. 
Puig afirmou que o exemplo da Bahia é importante porque busca a inclusão social através do trabalho. “Por 
isso a República Dominicana ficou muito interessada em conhecer o que está sendo feito aqui”, afirmou.

Eixos prioritários

O Governo do Estado estabeleceu sete eixos prioritários dentro do programa: a erradicação do trabalho 
escravo e infantil, segurança e saúde do trabalhador, promoção da igualdade, serviço público, juventude, 
trabalho doméstico e biocombustíveis.
“Em cada uma dessas áreas, nós temos um plano de ação que envolve diversos órgãos do Estado e entidades 
da sociedade civil organizada na melhoria das condições e na busca da dignidade dos trabalhadores”, 
explicou Vasconcelos, que coordena a Agenda Bahia do Trabalho Decente.
Com informações do Governo da Bahia
09/09/2009

OIT E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DISCUTEM AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA 
PROTEÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma ampla discussão sobre a ampliação da cobertura da proteção social na 
América Latina é o principal tema de uma oficina de trabalho que será realizada entre os dias 16 e 18 
de setembro em Brasília. Promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo Ministério da 
Previdência Social e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, o 
evento conta com o apoio do Programa EUROSocial, da União Europeia.
A Agenda do Trabalho Decente da OIT deverá permear todas as discussões do evento, que será aberto 
pelo ministro da Previdência Social, José Pimentel, e terá a presença da Diretora Adjunta da OIT para as 
Américas, Carmem Moreno, da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e de Alejandro Bonilla, 
do Departamento de Seguridade Social da OIT, de Genebra.
Em 2006, durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília, foi apresentada e 
discutida a Agenda Hemisférica do Trabalho Decente, que tem como objetivos estratégicos promover as 
normas e princípios fundamentais do trabalho; criar maiores oportunidades para mulheres e homens para 
que disponham de remuneração e empregos decentes; realçar a abrangência e a eficácia da proteção social 
para todos; fortalecer o tripartismo e o diálogo social. Para atingir esses objetivos, a Agenda estipula várias 
metas a serem alcançadas até 2015, entre elas o aumento em 20 por cento da cobertura dos sistemas de 
proteção social.
Em 2007, o Ministério da Previdência Social assinou com a OIT um Protocolo de Intenções que expressa 
o compromisso do governo brasileiro com essa meta e prevê a realização de uma série de atividades que 
possam contribuir para o seu cumprimento.
Esse Workshop se realiza no contexto do referido Protocolo de Intenções e das atividades cooperação sul-
sul implementadas pelo governo brasileiro com o apoio da OIT e no marco do Programa EUROsociAL da 
União Europeia. Sua finalidade é analisar as formas de medição e monitoramento da meta estabelecida na 
Agenda Hemisférica de Trabalho Decente relativa à ampliação da cobertura da proteção social, assim como 
intercambiar experiências sobre o desenho, a formulação e a implementação de políticas que permitam o 
seu cumprimento.
O Trabalho Decente, entendido como um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, é condição fundamental para a superação da pobreza e redução das 
desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática, o desenvolvimento sustentável e a 
promoção da coesão social.
O Pacto Global para o Emprego, adotado na 98ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em junho 
de 2009, coloca o Trabalho Decente com promoção do emprego e o fortalecimento e extensão dos sistemas 
de proteção social no centro das estratégias e políticas destinadas à superação da crise econômica mundial.
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Estarão presentes mais de 40 representantes dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Suíça, Espanha e Itália.
16/09/2009

COM A CRISE ECONÔMICA, COBERTURA DA PROTEÇÃO SOCIAL DEVE SER AUMENTADA, 
DIZ OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A crise econômica mundial, que está completando um ano, reforçou a importância 
de os países, principalmente da América Latina, ampliarem a cobertura da seguridade social, afirmou a 
Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, na abertura 
da oficina de trabalho que discute a ampliação da cobertura da proteção social no Continente. O evento é 
promovido pela OIT, pelo Ministério da Previdência Social, pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do 
Ministério das Relações Exteriores, e conta com o apoio do Programa EUROSocial, da União Europeia.
A Diretora Adjunta da OIT para as Américas, Carmem Moreno, que presidiu a mesa de abertura dos debates, 
afirmou que a ampliação da proteção social é um dos pilares da Agenda de Trabalho Decente da Organização. 
Ela lembrou que os países reunidos na Reunião Regional Latino-Americana, realizada em 2006, em Brasília, 
comprometeram-se, ao referendarem a Agenda Hemisférica de Trabalho Decente, em aumentar em até 20 
por cento a cobertura da proteção social.
Carmem Moreno disse que na América Latina somente 39 por cento dos trabalhadores estão cobertos por 
algum tipo de proteção social e isso em um momento em que, devido à crise econômica, o desemprego na 
região deve atingir 9,1%, índice superior aos 7,5% atingidos em 2008.
A Diretora Laís Abramo afirmou que o Brasil tem mostrado um firme compromisso de atingir a meta acertada 
durante a Reunião Regional Latino-Americana. Ela ressaltou que este compromisso foi explicitado em um 
memorando de entendimento assinado entre o Ministério da Previdência Social e a OIT em março de 2008. 
“A meta da Agenda Hemisférica está no Plano de Trabalho Decente do Brasil, que é tripartite, é um avanço e 
mostra o compromisso do governo brasileiro”, disse.
Com a eclosão da crise, a OIT chamou a atenção para três aspectos. O primeiro deles é que a crise no 
emprego já era visível antes da crise financeira e produziu 200 milhões de desempregados, dos quais metade 
era pobre (isto é, vivendo com menos de 2 dólares por dia) e 20 por cento extremamente pobres (vivendo 
com menos 1 dólar por dia), o que mostrava um processo de globalização não equitativo.
A OIT também insistiu na proteção da economia real e dos empregos, além de ressaltar a importância do 
papel do Estado e das políticas públicas e de regulamentação dos mercados, como meio de superar os 
efeitos da crise.
17/09/2009

TRABALHO INFANTIL: CARAVANA PERCORRE A BAHIA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – “Bahia livre do trabalho infantil: Um pacto pela infância e pela educação”, 
com este lema uma caravana integrada pelo Governo do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia, 
Ministério Publico do Trabalho, UNICEF, Organização Internacional do Trabalho (OIT), Secretaria do Trabalho, 
Renda, Emprego e Esporte (SETRE) e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES), 
percorrerá o Estado da Bahia. A Caravana está levando o cata-vento como símbolo do movimento para o 
interior do estado.
Com a presença da Presidenta das Voluntárias Sociais da Bahia, de prefeitos, secretários estaduais e 
municipais, sindicatos e Fórum Nacional, OIT e UNICEF, o Governador Jacques Wagner fez o lançamento da 
Caravana nesta quarta-feira, dia 23, no auditório do Ministério Público Estadual em Salvador.
A caravana percorrerá todos os territórios de identidade baianos, com o objetivo de sensibilizar os gestores 
municipais e a sociedade civil para o comprometimento com o enfrentamento e erradicação do trabalho infantil.
Durante a Caravana serão entregues mais de 500 cisternas para escolas do semiárido com o objetivo de 
possibilitar às crianças o acesso à água durante sua permanência na escola.
O primeiro roteiro da mobilização começa no dia 27 de setembro e vai até o dia 9 de outubro, abrangendo 
os 18 municípios do território do semiárido Nordeste 2. Iniciando por Euclides da Cunha e passando pelos 
municípios de Santa Brígida, Jeremoabo, Cícero Dantas, Ribeira do Pombal, entre outros, a Caravana concluirá 
sua etapa num seminário no município de Cipó. Neste seminário será debatida uma proposta de educação 
integral e de trabalho decente para a região como estratégias de desenvolvimento local sustentável.
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Índices altos

De acordo aos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD 2008) lançados recentemente, 
a proporção de crianças e adolescentes (05 a 17 anos de idade) ocupadas na Bahia ficou estagnada entre 
2007 e 2008 (em torno de 12,9%), não seguindo a tendência de declínio observada no conjunto do Brasil e 
da Região Nordeste.
O declínio no estado da Bahia ocorreu apenas entre as crianças de 05 a 14 anos, mas aumentou entre os 
adolescentes de 15 a 17 anos.
24/09/2009

REUNIÃO DA OIT/CINTERFOR SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DE 26 A 29 DE OUTUBRO

A formação profissional é fundamental para enfrentar a crise de emprego na América Latina e Caribe

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Os principais representantes das instituições de formação profissional da 
América Latina e do Caribe reúnem-se esta semana em Brasília, em uma comissão técnica convocada pela 
OIT que este ano será dedicado a ações de cooperação e intercâmbio para enfrentar os efeitos da crise no 
mercado de trabalho da região.
“A formação para o trabalho sempre foi necessária para facilitar o acesso de mulheres e homens ao emprego, 
mas sua importância se multiplica em tempos de crise”, destacou o Diretor Regional da OIT para a América 
Latina e Caribe, Jean Maninat, que abrirá o encontro em Brasília.
A Comissão Técnica do Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento em Formação 
Profissional (Cinterfor) da OIT reúne-se a cada dois anos com o objetivo de examinar e discutir estratégias, 
trocar experiências inovadoras e identificar atividades de cooperação.
O Cinterfor aguarda a presença de mais de 70 entidades, entre instituições de formação profissional, 
organizações de empregadores e trabalhadores e organismos estatais, tanto da América Latina e Caribe, 
bem como da Espanha e Alemanha.
O Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil é o anfitrião da reunião, patrocinada pelas instituições de 
formação profissional do Brasil: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem em Transporte (SENAT), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresas (SEBRAE).
“Teremos a oportunidade de traçar estratégias e divulgar experiências que nos ajudem a melhorar o acesso 
ao emprego e a combater os déficits de trabalho decente na região”, acrescentou Maninat. “Esses são 
objetivos que não podemos perder de vista quando aumentam o desemprego e a informalidade”.
De acordo com o último boletim CEPAL-OIT, devido à crise o desemprego urbano na América Latina e no 
Caribe chegará este ano a 8,5%, acima dos 7,5% do ano passado. Isto significa que haverá cerca de 2,5 
milhões de pessoas que se somarão às filas do desemprego.
A OIT tem destacado a importância da formação profissional em um contexto de crise no Pacto Mundial 
para o Emprego, adotado em junho em Genebra, no qual pede “aumentar a igualdade de acesso e as 
oportunidades em relação ao desenvolvimento de competências laborais e à participação em atividades de 
formação e educação de qualidade, no marco da preparação para a recuperação”.
Por outro lado, a recente Cúpula do G20 em Pittsburgh destacou a importância da educação e dos programas 
de formação de qualidade. Essa Cúpula pediu explicitamente à OIT que “desenvolva uma estratégia de 
formação para ser considerada pelos Chefes de Estado participantes”.
Na reunião da Comissão Técnica do Cinterfor em Brasília está previsto que os participantes troquem produtos 
didáticos, especialmente os mais inovadores, dirigidos a melhorar as condições de trabalho e apoiar o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Durante o encontro está prevista a realização de uma Feira do Conhecimento e a divulgação de um documento 
final, a Carta de Brasília, por parte das instituições de formação da América Latina e do Caribe.
Para maiores informações sobre OIT/Cinterfor visite:
http://www.oitcinterfor.org
26/10/2009
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OIT E GOVERNO BRASILEIRO AMPLIAM COOPERAÇÃO SUL-SUL COM ASSINATURA DE 
NOVOS ACORDOS PARA FORTALECER AGENDA HEMISFÉRICA DO TRABALHO DECENTE
 
Acordos com Bolívia, Equador, Paraguai e Timor Leste têm como objetivo promoção do Trabalho Decente, 
Erradicação do Trabalho Infantil e fortalecimento da proteção social.

BRASILIA (Notícias da OIT) - A Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Governo brasileiro, por meio 
da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, e representantes dos 
governos da Bolívia, Equador, Paraguai e Timor Leste assinaram nesta segunda-feira (26) novos projetos 
para a implementação da iniciativa Sul-Sul, inspirados no compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva de contribuir com os países em desenvolvimento da América Latina, Caribe, África e Ásia na promoção 
do Trabalho Decente e da Justiça Social por meio da cooperação horizontal e do espírito de solidariedade 
entre as nações.
Estes projetos são a concretização do Ajuste Complementar para o estabelecimento de um Programa de 
Parceria OIT/Brasil para a Promoção da Cooperação Sul-Sul, assinado entre o Diretor-Geral da OIT, Juan 
Somavia, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, em março de 2009 em Genebra, Suíça.
Por meio dos projetos serão desenvolvidas ações na Bolívia, Equador, Paraguai e Timor Leste para 
prevenção e eliminação do trabalho infantil e fortalecimento da proteção social, com o objetivo de avançar 
no cumprimento das metas estabelecidas na Agenda Hemisférica de Trabalho Decente para as Américas.
Segundo o Ajuste Complementar, por meio de um mecanismo triangular (OIT – Governo do Brasil – Países 
em Desenvolvimento interessados), será dado apoio a países em desenvolvimento em diversas áreas da 
Agenda do Trabalho Decente.
Através dos projetos assinados na cerimônia de hoje, serão desenvolvidas ações na Bolívia, Equador, 
Paraguai e Timor Leste para prevenção e eliminação do trabalho infantil e fortalecimento da proteção 
social, com o objetivo de avançar no cumprimento das metas estabelecidas na Agenda Hemisférica de 
Trabalho Decente para as Américas.
O Diretor Regional da OIT para a América Latina e o Caribe, Jean Maninat, destacou que as ações da 
cooperação Sul-Sul estão alinhadas com a Agenda Hemisférica do Trabalho Decente, a qual prevê a 
eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2015 e o aumento de 20 por cento na extensão 
da proteção social entre 2005 e 2015.
“O alcance das metas da Agenda Hemisférica é fundamental para avançar na diminuição da pobreza 
e no desenvolvimento social em uma região na qual 39 por cento dos trabalhadores e suas famílias 
estão excluídos de qualquer esquema de proteção social e 5,7 milhões de meninos e meninas estão 
envolvidos no trabalho infantil”, disse Jean Maninat.
A diretora do Programa Internacional para Erradicação do Trabalho Infantil da OIT (IPEC, pela sigla em 
inglês), Michele Jankanish, elogiou o desempenho do Brasil no combate ao trabalho infantil. “Como 
parte do movimento pelo fim do trabalho infantil, o Brasil foi além. Essa cooperação [por meio dos 
projetos firmados hoje] é que permitirá o diálogo e o respeito pelas diferenças”, disse. Para ela, o 
“Brasil conseguiu gerar novas competências e aumentar os esforços” para eliminar o problema.
Michele se referiu indiretamente ao Programa Bolsa Família (PBF), que é de transferência direta de 
renda destinada a atender famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 
a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70).
O Brasil, desta forma, reitera seu compromisso para que a cooperação Sul-Sul contribua para a melhoria 
da capacidade dos Estados-membros da OIT de cumprirem com as normas internacionais do trabalho, 
em concordância com o que é previsto na Declaração da OIT para a Justiça Social e uma Globalização 
Equitativa, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em 2008.
Os projetos apoiarão o intercâmbio de experiências desenvolvidas pelos Ministérios brasileiros de 
Trabalho e Emprego; de Desenvolvimento Social; da Previdência Social e Saúde e pela Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da Presidência da República, com seus correspondentes na Bolívia, Equador, Paraguai 
e Timor Leste. Estas atividades se realizarão em estreita cooperação com organizações de trabalhadores e 
de empregadores.
O acordo complementar contempla aspectos como o intercâmbio de cooperação técnica entre países em 
desenvolvimento no campo da promoção do Trabalho Decente, através de acordos institucionais como os 
programas desenvolvidos pelos ministérios brasileiros de Trabalho e Emprego, de Desenvolvimento Social, da 
Justiça, de Relações Exteriores e de Previdência Social com seus correspondentes em outros países latino-americanos e 
africanos. Estas atividades se realizarão em estreita cooperação com organizações de trabalhadores e de empregadores.
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O evento contou com a presença do Sr. Jean Maninat, Diretor Regional da OIT para a América Latina e o 
Caribe; da Sra. Laís Abramo, Diretora do Escritório da OIT no Brasil; da Sra. Michele Jankanish, diretora 
do Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, IPEC, da OIT; do Ministro Marco Farani, 
diretor da ABC, do Vice-Ministro do Trabalho do Paraguai, Raul Mongelós. Também estiveram presentes a 
Conselheira María Cristina Urioste de Linalo Aparício – Encarregada de Negócios da Embaixada da Bolívia no 
Brasil, Embaixador Eduardo Mora-Anda, Embaixador do Equador no Brasil; Embaixador Domingos Francisco 
de Jesus de Souza, Embaixador do Timor Leste no Brasil e do Adido Trabalhista da Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, Fred Kaplan.
27/10/2009

OIT APOIA CAMPANHA PARA VALORIZAR EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO FORMA DE 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Para marcar os 15 anos de existência do Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI, o Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil está apoiando o lançamento de uma campanha destinada a valorizar a educação integral como forma 
de combater o problema. A educação integral, de acordo com a Convenção número 138 da OIT, que trata da 
idade mínima de admissão no emprego, é um dos instrumentos mais eficazes para se atingir este objetivo.
As peças foram apresentadas recentemente durante seminário sobre os 15 anos do FNPETI, promovido pelas 
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Direitos Humanos e Minorias; e de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados. O evento foi proposto pelos deputados Paulo Henrique Lustosa (PMDB-
CE), Eduardo Barbosa (PSDB-MG) e Maria do Rosário (PT-RS).
A secretária-executiva do FNPETI, Isa Oliveira, citou medidas adotadas pelo Brasil que contribuíram para 
enfrentar o problema. Entre elas, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); a aprovação da lista das piores formas de trabalho infantil (Decreto 
6481/08); e a rejeição da PEC 191/00, que autorizava o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 14 
anos. Atualmente, a Constituição proíbe o trabalho de pessoas com menos de 16 anos. Os maiores de 14 anos 
podem ser admitidos, mas apenas na condição de aprendiz.
De acordo com a secretária, a redução do trabalho infantil (5 a 17 anos) entre 1992 e 2008 foi de 47,5%, o 
que representa quase 4,5 milhões de crianças.
O Fórum foi instalado em 1994 com o objetivo de articular esforços e tomar medidas para eliminar a 
exploração do trabalho infantil e proteger o adolescente trabalhador. Ele coordena a Rede Nacional de 
Combate ao Trabalho Infantil, que tem a participação de 26 estados, do Distrito Federal e de 52 entidades 
representativas do governo federal, de trabalhadores, de empregadores, de ONGs, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
03/12/2009

NOVO ESTUDO DA OIT MOSTRA POTENCIAL DA CRIAÇÃO DE EMPREGOS VERDES NO BRASIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Brasil já tem 2,6 milhões de empregos verdes e a transição para uma 
economia que leve a menores emissões de gases de efeito estufa pode aumentar a criação desses postos 
de trabalho, segundo o relatório Empregos Verdes no Brasil: Quantos São, Onde Estão e Como Evoluirão nos 
Próximos Anos, lançado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) durante reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).
O levantamento considera verdes os postos de trabalho em atividades econômicas quer contribuem para a 
redução de emissões e para a melhoria da qualidade ambiental. Em 2008, o total de empregos verdes no país 
– 2.653.059 – representava 6,73% do total de postos de trabalho formais.
A conta da OIT considerou dados da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e agregou os empregos verdes em seis categorias: produção e manejo florestal; geração e 
distribuição de energias renováveis; saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais; manutenção, 
reparação e recuperação de produtos e materiais; transportes coletivos alternativos ao rodoviário e aeroviário; 
e telecomunicações e tele atendimento.
“A economia brasileira não vai se desestruturar se continuar gerando empregos verdes”, disse Paulo Sérgio 
Muçouçah, coordenador de Empregos Verdes e Trabalho Decente do Escritório da OIT no Brasil, e autor do estudo.
10/12/2009
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BRASIL REGISTRA AVANÇOS NOS INDICADORES DE TRABALHO DECENTE, MAS DESAFIOS 
AINDA PERSISTEM

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Brasil registrou avanços significativos em diversas áreas da agenda do trabalho 
decente entre 1992 e 2007. Foi mantida a trajetória de crescimento da participação das mulheres no 
mercado de trabalho, que evoluiu de 56,7% para 64,0%, correspondente a uma expansão de sete pontos 
percentuais em 15 anos. O nível de ocupação1 voltou a crescer durante a década de 2000 (de 66,3% para 
68,6% entre 2003 e 2008), após o declínio experimentado durante os anos 1990.
Estes são alguns dos principais resultados do estudo realizado pelo Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que analisa dez indicadores para traçar um perfil do Trabalho Decente no Brasil e que foi 
apresentado hoje (16 de dezembro) durante um evento no auditório do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), em Brasília.
A retomada de um ritmo mais elevado e consistente de crescimento econômico, aliada a uma maior 
elasticidade produto-emprego, após 2003, repercutiu direta e positivamente no mercado de trabalho e a 
taxa de desemprego declinou sistematicamente, passando de 9,9% em 2003 para 8,3% em 2007. Nesse 
mesmo período, acelerou-se o ritmo de expansão do emprego formal e, por conseguinte, a informalidade 
diminuiu. A taxa de formalidade aumentou de 43,9% para 49,5% entre 1999 e 2007.
Impulsionados pelo controle da inflação (a partir de 1994, com a implantação do Plano Real) e pelo aumento 
real do salário mínimo, sobretudo a partir de 2003, os níveis de rendimentos dos trabalhadores expandiram-
se e contribuíram para a redução da pobreza e da desigualdade e melhoria geral das condições de vida da 
população. Entre 2003 e 2007, o rendimento médio mensal real do trabalho principal cresceu de R$ 811,00 
para R$ 931,00, representando uma expansão de cerca de 15% em quatro anos.
O trabalho infantil experimentou um significativo declínio. O número de crianças e adolescentes ocupados, 
entre 5 e 17 anos de idade, reduziu-se de 8,42 milhões (19,6% do total) para 4,85 milhões (10,8%) entre 1992 
e 2007, significando uma diminuição de cerca de 3,57 milhões em números absolutos – o correspondente 
ao conjunto de toda a população do Uruguai. Ainda no âmbito do trabalho a ser abolido, cresceu
exponencialmente o número de trabalhadores libertados de situações de trabalho forçado e/ou em 
condições análogas à escravidão. Entre 1995 e 2008 cerca de 33 mil pessoas foram libertadas de situações 
de trabalho forçado, sendo que um terço deste contingente (11 mil pessoas) foi libertado durante anos de 
2006 e 2007 - 5 mil e 6 mil pessoas, respectivamente.
O aumento da formalidade fez crescer a proporção de pessoas ocupadas que contribuem para a previdência 
social – de 46,7% a 52,6% entre 1992 e 2007. Ampliou-se também a proporção de idosos (com 65 anos ou 
mais de idade) que fazem jus a uma aposentadoria ou pensão (de 80,7% para 85,4% entre 1992 e 2007).
Entre 1992 e 2007 reduz-se o percentual de trabalhadores (de 25,7% para 20,3%) com jornada de trabalho superior 
a 48 horas semanais. Tratando-se da estabilidade no mercado de trabalho, observa-se um aumento na proporção 
(de 45,0% para 47,4%) daqueles trabalhadores com permanência no trabalho igual ou superior a cinco anos.
Após experimentar declínio durante os anos 1990, a taxa de sindicalização voltou a crescer durante a 
década de 2000 – passando de 16,8% em 1999 para 18,1% em 2007. A partir de 2003, aumenta de forma 
significativa a proporção de acordos coletivos que asseguram reposições e aumentos reais de salários.
Apesar de haver diminuído durante o período em análise, ainda perduram expressivas desigualdades de 
gênero e raça no mercado de trabalho, que contribuem decisivamente para a persistência de significativos 
déficits de trabalho decente entre mulheres e negros. Em 2007, enquanto que a taxa de desemprego 
masculina era de 6,1% a feminina estava situada em 11,0%. Entre os trabalhadores brancos a taxa era de 
7,3% ao passo em que entre os negros era de 9,3%.
Por sua vez, o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho não vem sendo 
acompanhada de uma redefinição das relações de gênero no âmbito das responsabilidades domésticas, o 
que submete as trabalhadoras a uma dupla jornada de trabalho. Ao conjugarem-se as informações relativas 
às horas de trabalho dedicadas às tarefas domésticas com àquelas referentes à jornada exercida no trabalho 
remunerado, constata-se que, apesar da jornada semanal média das mulheres no mercado de trabalho
ser inferior a dos homens (34,8 contra 42,7 horas), ao computar-se o trabalho realizado no âmbito doméstico 
(os afazeres domésticos), a jornada média semanal total feminina alcança 57,1 horas e ultrapassa em quase 
cinco horas a masculina (52,3 horas).
Mesmo diante dos avanços obtidos, o desafio de erradicar o trabalho infantil é grande. O número de 
crianças trabalhando ainda é elevado, assim como as taxas de desemprego juvenil (mais do que o dobro 
em comparação à dos adultos). A taxa de desemprego entre os jovens elevou-se de 11,9% para 17,0% 
entre 1992 e 2007, após ter alcançado um pico de 19,4% em 2005. Também é inquietante a proporção de 
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jovens que não estudam e nem trabalham (18,8% do total em 2007). Isso significa que praticamente 1 de 
cada 5 jovens brasileiros de 15 a 24 anos de idade encontrava-se nessa situação. Apesar de o percentual 
ter diminuído levemente em comparação com o ano de 1992 (quando estava situado em 21,1%) e não ter 
aumentado desde 2001 (19,4%), ainda é muito elevado.
Vale ressaltar que o conjunto destas análises considerou a situação do mercado de trabalho até o ano de 
2007, em função da disponibilidade dos dados da última PNAD divulgada à época da conclusão do relatório. 
Frente a essa situação, a maior parte das análises não abarca o comportamento do mercado de trabalho 
diante do contexto da crise internacional, desencadeada a partir do último trimestre de 2008. Entretanto, de
forma bastante concisa, pode se mencionar que os impactos mais perceptíveis da crise foram o aumento do 
desemprego e o arrefecimento da geração de empregos formais nos meses imediatamente subsequentes 
à crise. Por outro lado, a partir do segundo trimestre de 2009 os indicadores voltaram a melhorar em 
comparação com o período imediatamente pós-crise, e gradativamente vão se aproximando dos níveis
experimentados anteriormente à mesma.

Os indicadores

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) vem desenvolvendo, desde 1999, o conceito de trabalho 
decente como síntese do seu mandato histórico de promoção dos direitos no trabalho, de mais e melhores 
oportunidades de emprego produtivo para homens e mulheres, extensão da proteção social e fortalecimento 
do diálogo social. Os Estados-membros da OIT (governos, organizações de empregadores e de trabalhadores) 
reconhecem a importância de monitorar o progresso do trabalho decente.
Em setembro de 2008 uma Reunião Tripartite de Especialistas em Medição do Trabalho Decente forneceu 
as principais diretrizes para elaboração de um conjunto de indicadores básicos de trabalho decente. Os 
indicadores cobrem dez áreas temáticas, variando desde oportunidades de emprego, jornada de trabalho e 
conciliação entre o trabalho, vida pessoal e familiar, até diálogo social e representação de trabalhadores e 
empregadores. Também é objeto de análise o contexto econômico e social que condiciona o trabalho
decente. Além de dados estatísticos, os indicadores definidos incluem informação qualitativa sobre direitos 
do trabalho e o marco legal e institucional para o trabalho decente.
Em Novembro de 2008 o Conselho de Administração da OIT decidiu aplicar essa metodologia sob a forma 
da realização de diagnósticos-piloto em um número limitado de países. O Governo brasileiro manifestou 
interesse em colaborar com a iniciativa e sugeriu que o país integrasse essa experiência piloto, juntamente 
com a Áustria, Malásia, Tanzânia e Ucrânia. O governo brasileiro já vinha compilando uma lista de indicadores 
para avaliar seu progresso no alcance das metas da Agenda Nacional do Trabalho Decente no Brasil, lançada 
em maio de 2006. Sua inclusão como país piloto representou uma oportunidade para avaliar os avanços 
obtidos durante a última década.
Nos dias de 11 e 12 de agosto de 2009, o Escritório da OIT no Brasil organizou uma Oficina Tripartite sobre 
Indicadores de Trabalho Decente com o intuito de avaliar um conjunto de indicadores propostos para o 
Brasil. Além daqueles principais, já homologados no âmbito da OIT pela Reunião Tripartite de Especialistas 
em Medição do Trabalho Decente, foi considerada a possibilidade de incluir outros, levando-se em conta 
a disponibilidade de informações e certas características da realidade brasileira. A Oficina contou com a 
participação de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, organizações de empregadores e 
trabalhadores, IBGE, IPEA e academia, além de governos estaduais e municipais que vem desenvolvendo 
experiências locais de construção de agendas de trabalho decente (Bahia, Mato Grosso e Belo Horizonte)
Após a realização da Oficina, o Escritório da OIT no Brasil preparou um relatório que avalia o progresso 
em matéria de trabalho decente no Brasil entre 1992 e 2007. A principal fonte de informação utilizada foi 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Também foram utilizados dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE e informações 
complementares, na forma de registros administrativos, dos ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência 
Social e Saúde, além de estatísticas disponibilizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
_______________________
1 Número de ocupados de 16 a 64 anos de idade sobre a População em Idade Ativa (PIA) da mesma faixa 
etária.
16/12/2009





Em maio deste ano, foi lançado o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente.  O Escritório da OIT no Brasil assinou 
um protocolo de intenções com o Ministério Público do Trabalho (MPT), para promover uma agenda de trabalho decente 
por meio do fortalecimento do diálogo social e do respeito aos direitos e princípios fundamentais do trabalho. Foi o 
primeiro acordo desse tipo assinado com o Ministério Público do Trabalho de um país das Américas.  Foi também 
assinado um acordo com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), com o objetivo de 
promover iniciativas para efetivar uma agenda de trabalho decente, através do fortalecimento do diálogo social e do 
respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho.

Já na região do ABC, em São Paulo, que reúne sete municípios (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) tiveram início as discussões para a construção de uma Agenda Intermunicipal de 
Trabalho Decente do Grande ABC. O ano se encerrou com o lançamento, em dezembro, pelo Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva, do decreto de convocação da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente.
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DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA A VIOLÊNCIA E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL PERDE NEIDE CASTANHA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Neide Castanha, a mais incessante militante a favor dos direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil faleceu na terça-feira (dia 26/01) em Brasília. Ela foi secretária-executiva do Comitê 
Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, cargo que exercia desde 
2004 e representava o ECTAP internacional no Brasil. Ela foi uma das principais parceiras do Escritório 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil em seus programas de prevenção e eliminação 
das piores formas de trabalho infantil, trabalho infantil doméstico, exploração sexual e tráfico de pessoas. 
Também era coordenadora do Centro de Referência de Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes 
(Cecria), do qual foi uma das fundadoras.
A assistente social Neide Castanha era referência no Brasil e no exterior na militância na defesa pelos direitos 
da criança e do adolescente. Ainda estudante na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo realizou um 
trabalho com meninas em situação de rua na Praça da Sé. Foi uma das mobilizadoras pela aprovação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e pela aprovação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito que entre 2003 e 2004 investigou as redes de exploração sexual infanto-juvenis. Foi protagonista 
na instituição do dia 18 de maio como dia nacional de enfrentamento à violência e exploração sexual de 
crianças e adolescentes.
Neide venceu o prêmio Cláudia 2009 na categoria Trabalho Social e em 2008 recebeu do Congresso Nacional o prêmio 
Bertha Lutz, destinado a personalidades femininas de destaque na garantia dos direitos femininos e questões de gênero.
02/02/2010

CAMPANHA CONTRA A AIDS USARÁ CORREIOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) lançou nesta terça-feira (9) uma 
campanha de combate a Aids que será aplicada inicialmente em 120 agências no Distrito Federal, na Bahia 
e no Amazonas. A campanha faz parte de uma iniciativa piloto mundial que tem como objetivo usar as 
agências postais para conscientizar as pessoas dos cuidados necessários para evitar o contágio. A campanha 
tem apoio do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
No Brasil, a campanha é mais abrangente que nos outros países que fazem parte do projeto piloto (Burkina 
Faso, Camarões, China, Estônia, Mali e Nigéria). Segundo o coordenador Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) no Brasil, Pedro Chequer, nos outros países a abordagem leva em conta 
apenas o aviso para que as pessoas se cuidem, mas não dá dicas de como elas devem fazer isso.
“A campanha original fala proteja-se a si mesmo, mas não diz como. Nós negociamos uma mudança da 
campanha global no Brasil, que tem uma abordagem mais direta sobre a AIDS”, explicou Chequer.
O representante da Organização Internacional do Trabalho, Christian Ramos Veloz, diretor adjunto do 
Escritório no Brasil, disse que a organização é co-patrocinadora do UNAIDS e parte importante na luta contra 
o HIV / AIDS para eliminar o estigma e a discriminação no local de trabalho, incluindo a manutenção e 
acesso ao emprego.
Ele também notou que a campanha é inovadora por seu potencial de mobilização e informação sobre HIV 
/ AIDS, pois a ECT está presente em todos os mais de 5.000 cidades brasileiras. Além disso, disse que a 
Conferência Internacional do Trabalho, principal evento anual da OIT, deverá adotar uma nova recomendação 
sobre o HIV / AIDS no local de trabalho, em junho de 2010.
Nas 120 agências dos Correios selecionadas para a primeira fase da campanha, os cidadãos terão acesso 
a seis cartões postais que alertam para o uso dos preservativos, sobre como evitar o contágio da AIDS e de 
outras doenças sexualmente transmissíveis, cuidados especiais para as gestantes e explicações para evitar 
a discriminação. Os cartões são distribuídos gratuitamente e são acompanhados de um folheto explicativo 
sobre a AIDS e as formas de contágio.
Nesta terça-feira, também foram lançados um carimbo e um selo comemorativos que buscam disseminar a 
campanha da luta contra a AIDS. A iniciativa conta ainda com um site ( www.correioscontraaids.org.br) que 
traz informações sobre a doença e permite o download dos cartões postais da campanha.
Nas cidades que fazem parte do projeto piloto, o Correio enviará 800 mil correspondências domiciliares com 
informações da luta contra a AIDS. A expectativa do governo é que até 2012 todas as agências dos Correios 
no país integrem a campanha.
10/02/2010
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2010
 
Promoção da igualdade de oportunidades e tratamento é prioridade para atuação da OIT no Brasil

Para a OIT-Brasil trabalho doméstico e equilíbrio entre trabalho e família são prioridades para a promoção 
da igualdade de oportunidades e tratamento no Brasil

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A atuação da Organização Internacional do Trabalho no Brasil tem dado 
prioridade, entre outros temas, à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento no mundo do 
trabalho. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher – 2010, o Escritório da OIT divulgou um documento 
mostrando que as desigualdades de gênero e raça são aspectos estruturantes da desigualdade social 
brasileira e fortalecem os mecanismos de exclusão.
O documento foi divulgado pela Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, durante entrevista 
coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, dia 4 de março.
“A magnitude da presença de mulheres e negros no mercado de trabalho é acompanhada da persistente 
presença de déficits de trabalho decente em todos os aspectos. As mulheres – principalmente as mulheres 
negras – possuem rendimentos mais baixos que os dos homens e, ainda que em média tenham níveis de 
escolaridade mais elevados, seguem enfrentando o problema da segmentação ocupacional, que limita seu 
leque de possibilidades de emprego. As mulheres e os negros são mais presentes nas ocupações informais 
e precárias e as mulheres negras são a grande maioria no emprego doméstico, uma ocupação que possui 
importantes déficits no que se refere ao respeito aos direitos trabalhistas”.
No decorrer do ano de 2010, diversas ações, em parceria com as Secretarias Especiais de Políticas para as 
Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e com o Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher, deverão ser tomadas para promover a discussão de temas fundamentais para a 
promoção da igualdade de oportunidades e tratamento no mundo do trabalho, tais como o tema do equilíbrio 
entre trabalho e família e a questão do trabalho doméstico.
Destaca-se a discussão em torno da possível ratificação, por parte do Governo brasileiro, da Convenção 
156 da OIT, sobre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, o que contribuirá para 
fortalecer os compromissos do Estado brasileiro com a aplicação efetiva dos princípios contidos nesse 
tratado internacional na vida cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias.
A Convenção 156 traz importantes orientações para a elaboração de políticas nacionais que contribuam para uma 
compatibilização satisfatória dos trabalhos remunerados e não-remunerados, que promovam o compartilhamento 
de responsabilidades entre homens e mulheres e a igualdade de oportunidades e não discriminação para 
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares.
Da mesma forma, a Conferência Internacional do Trabalho – principal instância de deliberação da OIT – 
iniciará em junho de 2010 a discussão sobre a possível adoção de um instrumento internacional de proteção 
às/aos trabalhadoras/es domésticos, atividade exercida predominantemente pelas mulheres e na qual 
estão presentes de maneira evidente as desigualdades de gênero e raça.
Algumas das principais constatações do documento: Em 2008, das 97 milhões de pessoas acima de 16 
anos presentes no mercado de trabalho, as mulheres eram cerca de 42,5 milhões (43,7% do total) e a 
população negra (homens e mulheres) cerca de 48,5 milhões de pessoas (cerca de 50%);
Somados, mulheres brancas, mulheres negras e homens negros representavam 72% das pessoas no 
mercado de trabalho, o que corresponde a 70 milhões de trabalhadores;
No mesmo ano, as mulheres e os negros apresentavam os maiores níveis de desemprego, sendo as mulheres 
negras as mais atingidas pelo desemprego, com uma taxa de 10,8%, comparada a 8,3% para as mulheres 
brancas, 5,7% para os homens negros e 4,5% para os homens brancos;
As trabalhadoras domésticas representavam 15,8% do total da ocupação feminina em 2008, correspondendo 
a 6,2 milhões de mulheres, em sua maioria negras 20,1% das mulheres negras ocupadas estão no trabalho doméstico;
Apesar de empregar um número significativo de mulheres, o trabalho doméstico é caracterizado pela 
precariedade: no mesmo ano, somente 26,8% do total de trabalhadoras domésticas tinham carteira de 
trabalho assinada, e, entre as trabalhadoras domésticas negras, 76% não têm carteira assinada.
• Em 2008, a média de horas semanais gastas, pelas pessoas ocupadas, com os afazeres domésticos era de 
16 horas. Ao desagregarmos os dados, evidencia-se a significativa diferença com relação à distribuição das 
responsabilidades familiares e afazeres domésticos entre homens e mulheres: para os homens ocupados a 
média era de 9,2 horas semanais e para as mulheres ocupadas, 20,9 horas semanais.
• Mulheres têm uma jornada semanal superior à dos homens: ao se conjugarem as informações relativas 
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às horas de trabalho dedicadas às tarefas domésticas (reprodução social) com àquelas referentes à jornada 
exercida no mercado de trabalho (produção econômica), constata-se que, apesar da jornada semanal média 
das mulheres no mercado de trabalho ser inferior a dos homens (34,8 contra 42,7 horas), ao computar-se 
o trabalho realizado no âmbito doméstico (os afazeres domésticos), a jornada média semanal total das 
mulheres alcança 57,1 horas e ultrapassa em quase cinco horas a dos homens (52,3 horas).
 
• Cai a taxa de fecundidade: Entre as mulheres de 15 a 49 anos, para o período de 1991 a 2007, observa-
se uma queda da taxa de fecundidade de 2,9 para 1,95, ou seja, abaixo da taxa de reposição da população, 
que é de 2,1.
 
• Entre 1998 e 2008, observa-se um crescimento de casal sem filhos de 13,3% para 16,6%, enquanto que 
diminuiu de 55,8% para 48,2% o número de casal com filhos. Houve também um crescimento de 16,7% para 
17,2% do número de famílias com mulheres sem cônjuges com filhos.
Aumentam famílias com mulheres chefes: Houve um aumento de 25,9% para 34,9% entre 1998 e 2008, 
sendo que as estruturas unipessoais aumentaram de 4,4% para 5,9%.
04/03/2010

BAHIA COMEÇA A DISCUTIR AGENDA PARA CRIAÇÃO DE EMPREGOS VERDES
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Pioneiro na implantação de uma agenda subnacional de Trabalho Decente, 
o estado da Bahia prepara-se para lançar um novo eixo de discussão entre os temas que fazem parte da 
agenda da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Na próxima terça-feira, dia 16, será realizado em Salvador o seminário “Empregos Verdes”, promovido pelas 
Secretarias de Planejamento e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, destinado a debater exaustivamente 
o assunto e identificar setores nos quais poderá ser estimulada a criação de empregos verdes. A Diretora do 
Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e o coordenador dos programas de Trabalho Decente e Empregos 
Verdes, Paulo Sérgio Muçouçah, participarão do evento.
De acordo com um levantamento realizado pelo governo da Bahia, existem diversos exemplos de setores com 
potencial para a criação de empregos verdes, tais como: energias renováveis, reciclagem, economia solidária, 
agroecologia, recuperação e manejo de nascentes e matas ciliares, proteção de áreas de conservação, 
biocombustíveis, turismo ecológico etc.
10/03/2010

MINISTÉRIO DA SAÚDE E OIT LANÇAM O LIVRO: BOAS PRÁTICAS DO SETOR SAÚDE PARA 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Ministério da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por 
intermédio do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla em inglês), 
estão lançando uma nova publicação destinada a reforçar o combate a esta prática. O lançamento do livro 
Boas Práticas do Setor Saúde para a Erradicação do Trabalho Infantil ocorrerá durante a Oficina do Trabalho 
Infantil, no dia 16 de março de 2010, promovido pela Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília.
No Brasil, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por intermédio do IPEC, implementa ações de 
cooperação técnica desde 1992. Com o intuito de promover a articulação e a mobilização de iniciativas 
nacionais de combate ao trabalho infantil, a OIT, através do IPEC tem buscado estimular a cooperação entre 
entidades nacionais e internacionais, como parte do seu compromisso com a promoção do trabalho decente 
no país, como lembra a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
Dentre as mais bem sucedidas estratégias desenvolvidas nos últimos anos, destacam-se as ações na área da 
saúde. Nesse contexto, as ações da OIT/IPEC, de contribuir com estratégias para a eliminação e prevenção 
do trabalho infantil, têm alcançado um sensível e favorável impacto e têm sido usadas como referência em 
contextos e países diversos.
Tal sucesso pode ser justificado, principalmente, pela eficaz coordenação de esforços dos entes envolvidos. 
O Ministério da Saúde e a OIT, sempre contando com o apoio técnico do Núcleo de Estudos da Saúde do 
Adolescente (NESA) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), foram responsáveis pelo desenho e adoção de estratégias inovadoras de pesquisa, 
treinamento e sensibilização de profissionais de saúde de todo o país, afirma Laís Abramo.
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“ Por todo Brasil, profissionais da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, além de 
membros da Rede de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente foram apresentados às novas 
metodologias de identificação de casos de trabalho infantil. Além disso, os profissionais e entidades foram 
sensibilizados sobre a importância de seu engajamento para uma atuação coordenada de proteção de 
crianças e adolescentes expostos precocemente ao trabalho”, afirma a Diretora da OIT.
A publicação é resultado de uma parceria entre a OIT, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador - 
COSAT do Ministério da Saúde, do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente - NESA da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e descreve exemplos de experiências bem sucedidas no Setor Saúde 
que têm contribuído para a Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente 
no Brasil, com o intuito de conferir a necessária visibilidade à importância de uma saúde pública que 
garanta o direito à infância e à adolescência saudável no país.
15/03/2010

COM APROVAÇÃO DE CARTA, CONGRESSO DE MULHERES METALÚRGICAS DO ABC É 
ENCERRADO 2º CONGRESSO DAS MULHERES METALÚRGICAS TERMINOU NO INÍCIO 
DA TARDE DE SÁBADO, 27, COM APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES QUE SINDICATO VAI 
INCORPORAR EM SUAS AÇÕES.
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT ) - As reivindicações específicas das mulheres vão ganhar mais espaço na agenda 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Um conjunto de 8 diretrizes foi aprovado pelas 422 delegadas e 67 
delegados no encerramento do 2º Congresso das Mulheres Metalúrgicas, no sábado, dia 27 de março, em 
São Bernardo do Campo (SP).
Intitulada Carta do 2º Congresso, o documento aponta para reivindicações que valorizem o trabalho e o 
salário das mulheres, a maior participação delas nas instâncias de representação sindical e na categoria, 
e cria encontros anuais das trabalhadoras. A carta também lançou oficialmente a campanha Dá licença, eu 
quero 180, pela ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias.
“É um documento para virar realidade”, afirmou Sérgio Nobre, presidente do Sindicato, assumindo o 
compromisso de tornar reivindicações as oito diretrizes.
Aberto na noite de quinta-feira, 25, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 2º Congresso 
contou com conferências, debates e oficinas temáticas. “Abrimos o maior espaço possível para a expressão 
das companheiras. Elas começaram a perceber que o Sindicato é de fato um local também para as mulheres”, 
acrescentou Simone Vieira, coordenadora da Comissão das Mulheres Metalúrgicas.

Participação da OIT

O Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil (OIT) esteve representado no encontro pela 
Diretora Laís Abramo, que participou da mesa de debate sobre “As mulheres e os espaços de poder”. Com 
a mediação de Andréa Ferreira Sousa, da Comissão de Mulheres Metalúrgicas, participaram, além de Laís 
Abramo, Walnice Nogueira Galvão, professora de literatura na USP, e Jandira Uehara, presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais de Diadema.
Em sua intervenção, Laís Abramo, que acompanhou o 1º Congresso das Metalúrgicas do ABC, em 1978, 
lembrou que o encontro foi realizado sob grande tensão, já que o País convivia com a ditadura militar.
“Na mesma época eclodiram as primeiras greves da categoria na região e o movimento logo se espalhou 
pelo Brasil, fazendo renascer o sindicalismo no País e dando impulso fundamental para a derrubada da 
ditadura”, afirmou.
Para ela, entre as inúmeras consequências importantes que aquele movimento trouxe, está o resgate da 
dignidade do trabalhador, que era violentada durante todo o período do regime militar.
“Os avanços desde aquela época foram muito grandes, mas como fazer para que o trabalho das metalúrgicas 
nas fábricas seja uma via para o trabalho digno para todas, com efetivo acesso a um sistema de saúde e 
proteção social decente, igualdade de oportunidade e remuneração?”.
Para encerrar, Laís citou números do recente estudo da OIT sobre jornada de trabalho, divulgado no dia 
25 março, segundo o qual, no Brasil, os homens trabalham em média 48 horas por semana, enquanto as 
mulheres cumprem jornadas de 57,4 horas.
Com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
29/03/2010



65

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

AGÊNCIAS DA ONU PROMOVEM DEBATE SOBRE A QUALIDADE NA GESTÃO EDUCACIONAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Cinco agências do sistema das Nações Unidas – OIT, PNUD, UNESCO, UNAIDS e 
UNICEF – estão patrocinando a discussão sobre “Gestão educacional: equidade e qualidade na educação”, 
no âmbito da Conferência Nacional de Educação 2010, que está sendo realizada em Brasília entre 28 de 
março e 1º de abril.
Estas agências fizeram parte da comissão organizadora da CONAE que tem como seu objetivo central 
construir o sistema nacional articulado de educação – o plano nacional de educação, diretrizes e estratégias 
de ação, que coincide com um dos objetivos perseguidos pela ONU, a educação com qualidade.
Como explica o coordenador nacional do Programa para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla 
em inglês) da OIT, Renato Mendes, o Brasil já está atingindo o índice de universalização da oferta de serviços 
educacionais. Com isso, a discussão prioritária passa a ser a melhoria da qualidade da educação, de forma 
a tornar a escola mais atrativa para os jovens e para que eles se qualifiquem para o trabalho decente, 
afastando-os do trabalho infantil.
O debate promovido pelas agências da ONU ocorrerá no dia 31 de março, às 14 horas, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília, onde está sendo realizada a CONAE (sala modulável nº 1 – 1º andar).
Os debatedores são:
Ricardo Henriques – ex-secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 
atualmente assessor da presidência do BNDES;
José Francisco Soares – professor do programa de pós-graduação em Educação da UFMG e coordenador do 
Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais (Game) e membro do Conselho Consultivo do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
Denise Carreira – jornalista e educadora social, atualmente coordena o programa de pesquisa e monitoramento 
de políticas educacionais da ONG Ação Educativa e foi Relatora Nacional para o Direito à Educação. O debate 
será moderado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, da rádio CBN.
A CONAE reúne em Brasília cerca de 5 mil pessoas, entre gestores, representantes de movimentos sociais, 
acadêmicos e trabalhadores em educação. A principal missão do encontro será traçar as diretrizes para 
o próximo Plano Nacional de Educação, que irá vigorar de 2011 a 2020 e orientar os investimentos em 
educação e as prioridades do país na área.
30/03/2010

TRABALHO DOMÉSTICO SERÁ O TEMA DE DOIS EVENTOS EM BRASÍLIA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Estabelecer um espaço de discussão tripartite sobre o tema do trabalho 
doméstico e informar representantes de empregadores/as, de trabalhadores/as e do governo sobre o 
processo de discussão que ocorrerá na Conferência Internacional do Trabalho de 2010 e que poderá resultar 
na adoção de um instrumento internacional de proteção às/aos trabalhadoras/es domésticas/os. Este é o 
principal objetivo da Oficina Nacional Tripartite sobre Trabalho Doméstico, que será realizada nos dias 15 
e 16 de abril em Brasília, numa promoção do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, com apoio do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR).
No dia 17 abril, o UNIFEM promoverá, com apoio do Escritório da OIT no Brasil, da SPM e da SEPPIR, o 
Seminário Regional das Trabalhadoras Domésticas, reunindo representantes das trabalhadoras domésticas 
do Brasil, Bolívia, Guatemala e Paraguai. Este evento objetiva promover um espaço de fortalecimento da 
articulação das trabalhadoras domésticas destes países, para a promoção do reconhecimento de seus 
direitos e para definição de estratégias de participação no processo de discussão sobre trabalho doméstico 
durante a Conferência Internacional do Trabalho de 2010.
Os dois eventos ocorrerão no Nobile Lakeside Hotel -Setor SHTN Trecho 01 Conjunto 02 Bloco H, Projeto Orla 
03 - Lago Norte - Brasília - DF 
O relatório da OIT intitulado Trabalho Decente para os trabalhadores domésticos revela que as/os 
trabalhadoras/es domésticas/os representam uma proporção importante da força de trabalho dos países 
em desenvolvimento, representando um contingente de 4 a 10% do total de pessoas empregadas nesses 
países. Nos 18 países analisados, as mulheres são a maioria dessa categoria de trabalhadores (entre 74,2 
a 94,1% do total). Além disso, uma das mudanças mais notáveis que se têm observado nos últimos trinta 
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anos é a crescente participação de trabalhadores/as domésticos/as migrantes, sendo a sua grande maioria 
formada por mulheres, e sem o devido reconhecimento formal, necessário ao exercício do direito ao trabalho. 
Os dados do Relatório indicam, ainda, a existência de discriminação salarial por motivos de gênero, raça e 
nacionalidade em muitos países.
Outra questão que envolve as múltiplas dimensões peculiares do trabalho doméstico é o fato de que 
em milhões de domicílios no mundo, o local de trabalho constitui, ao mesmo tempo, a residência do/a 
trabalhador/a doméstico/a, o que repercute notadamente na sua mobilidade e autonomia pessoal. Esses/
as trabalhadores/as estão mais expostos a diversas formas de maus tratos, assédio moral e assédio sexual, 
especialmente mulheres e meninas. Sua vida e seu trabalho são regulados por regras privadas e a ausência 
de marcos reguladores para promover uma melhora nas condições de trabalho dos/as trabalhadores/as 
domésticos colocam inúmeras dificuldades para a garantia de seus direitos.
De fato, diversos países do mundo estão adotando normas específicas e inovadoras sobre o trabalhado 
doméstico. Entretanto, quando se observa as condições de trabalho dessa categoria, verifica-se que os/
as trabalhadores/as domésticos vivem em condições de precariedade e vulnerabilidade, se distanciando 
bastante do acesso ao trabalho decente.
No que se refere à remuneração, nos 66 estados-membros da OIT analisados, quase dois terços preveem 
salários mínimos para os/as trabalhadores/as domésticos. Entretanto, seu baixo poder de negociação e o 
frequente isolamento muitas vezes dificultam as possibilidades da categoria de obter um salário mínimo 
adequado ao trabalho que realizam e às qualificações necessárias.
Na maioria dos países examinados, os/as trabalhadores/as domésticos/as têm direito ao mesmo tempo 
de descanso semanal que os/as demais trabalhadores/as. Entretanto, metade dos estados-membros não 
estabelece um limite obrigatório do número de horas trabalhadas, ou seja, uma jornada de trabalho para os/
as trabalhadores/as domésticos/as.
No Brasil, a situação do trabalho doméstico não é diferente, sendo essa ocupação aquela que agrega o 
maior número de mulheres e apresenta elevados déficits de trabalho decente, em todas as suas dimensões. 
Segundo os últimos dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
do IBGE, em 2008 a categoria das trabalhadoras domésticas representava 15,8% do total da ocupação 
feminina, o que correspondia, em termos numéricos, a 6,2 milhões de mulheres. O maior contingente era o 
das mulheres negras: as domésticas eram 20,1% das mulheres negras ocupadas. Para o conjunto formado 
por mulheres brancas, amarelas e indígenas, o trabalho doméstico corresponde a cerca de 12,0% do total 
da sua ocupação.
Apesar de empregar um número significativo de mulheres, o trabalho doméstico no Brasil é caracterizado 
pela precariedade: em 2008, somente 26,8% do total de trabalhadores/as domésticos/as tinham carteira 
de trabalho assinada. Entre os 73,2% que não possuíam vínculo formal de trabalho, as trabalhadoras negras 
correspondiam a 59,2%, as mulheres não negras eram 35,6%, os homens não negros eram 1,8% e os 
homens negros somavam 3,4%. Entre as mulheres negras que são trabalhadoras domésticas, 76,0% não 
tinham, em 2008, carteira assinada. Esse percentual é de 71,5% entre as mulheres não negras e de 62,6% 
e 53,4% para os homens negros e não negros, respectivamente.
Além de não permitir acesso diversos direitos trabalhistas assegurados pelo vínculo formal, a inexistência 
de carteira de trabalho assinada faz com que um enorme contingente de trabalhadoras/es domésticas/os 
aufira baixíssimos níveis de rendimento – inclusive abaixo do salário mínimo. Entre as/os domésticas/os 
com carteira assinada o rendimento médio mensal era de R$ 523,50 e entre aqueles/as sem carteira este 
era de apenas R$ 303,00 – 27,0% abaixo do salário mínimo vigente em setembro de 2008 (R$ 415,00). 
Entre as trabalhadoras domésticas negras a situação era ainda mais precária: o rendimento médio daquelas 
que estavam na informalidade era de R$ 280,00 – o equivalente a apenas 67,4% do salário mínimo.
14/04/2010

GOVERNO DO BRASIL AVANÇA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA DO TRABALHO DECENTE

Em maio, será realizada a Conferência Nacional sobre Trabalho Decente

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Governo brasileiro deu mais um passo para consolidar a Agenda Nacional 
do Trabalho Decente. No último dia 13 de março foi instituído o Comitê Executivo Interministerial para 
Implementação da Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD), em evento presidido pelo ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, e que contou com a participação da Diretora do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo.
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Integram o Comitê a Secretaria Geral da Presidência da República; os ministérios do Trabalho e Emprego; 
das Relações Exteriores; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da Previdência Social; da Justiça; 
da Educação; da Saúde; da Fazenda; do Planejamento; do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior; 
da Agricultura e o do Meio Ambiente; e as Secretarias de Relações Institucionais; da Igualdade Racial; de 
Políticas para as Mulheres e de Direitos Humanos.
Segundo o ministro Carlos Lupi, a instalação do comitê é fundamental. “A promoção do Trabalho Decente 
faz parte de uma série de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O presidente Lula e a OIT 
assinaram um memorando de entendimento em 2003 que prevê o estabelecimento de um Programa 
Especial de Cooperação Técnica para a promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente”.
“É uma alegria ver a instalação desse comitê. É uma agenda que se confirma como o grande desafio na 
política de igualdade nesse país”, destaca a ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
Nilcéa Freire. “Esse grupo tem uma missão extremamente importante por conta dos compromissos que o 
governo assumiu com a sociedade brasileira e internacional”, completa.
A Agenda Nacional do Trabalho Decente foi lançada em maio de 2006 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília.
O trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, redução das desigualdades 
sociais e o desenvolvimento sustentável. Entende-se por trabalho decente um trabalho adequadamente 
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna.
Cabe ao Comitê Executivo composto por ministérios e secretarias de estados envolvidos com o tema trabalho, 
emprego e proteção social, a ser coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a responsabilidade pela 
formulação de projetos nas áreas prioritárias de cooperação, bem como a tarefa de mobilizar recursos para 
a implementação, monitoramento e avaliação desses projetos.
MTE realiza primeira Conferência sobre Trabalho Decente em maio
Nos dias 4 e 5 de maio, será realizada em Brasília a I Conferência Nacional de Trabalho Decente. Durante o 
evento será apresentado o Plano Nacional de Trabalho Decente. Além disso, ocorrem exposição de painéis e 
debate sobre as agendas setoriais e subnacionais.
O Plano Nacional de Trabalho Decente, que estabelece metas para o período de 2011 a 2015, será 
apresentado no primeiro dia de evento. No segundo dia serão debatidos temas como Geração de mais e 
melhores empregos: avanços e desafios; Trabalho Infantil e Trabalho Escravo: desafios da erradicação e 
Fortalecimento do Diálogo Social e da Proteção Social.
O evento contará com a presença dos Ministros de Estado que compõem o Comitê Executivo da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente, membros do Grupo de Trabalho, Secretários do MTE, Superintendentes 
Regionais do Trabalho e Emprego, entre outros.
Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego
15/04/2010

ONU E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA LANÇAM EDITAL PARA AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A ONU, por meio das agências PNUD, UNODC, UNICEF, UNESCO, UN-Habitat 
e OIT, anuncia a abertura de edital para selecionar três municípios brasileiros para receberem ações do 
programa conjunto “Segurança com cidadania: prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania, com foco 
em crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis nas comunidades brasileiras”. O foco deste 
programa são os municípios integrantes de regiões metropolitanas do Brasil.
A iniciativa tem como objetivo desenvolver ações para reduzir a violência que afeta crianças, jovens e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. O público-alvo são pessoas com 10 a 24 anos particularmente 
vulneráveis por serem excluídas do sistema educativo, vítimas de violência doméstica ou Inter geracional, 
por estarem envolvidas em atividades relacionadas com drogas (como o tráfico) ou pertencerem a uma 
comunidade afetada pela presença de capital social perverso ou prejudicial. As ações serão desenvolvidas 
em áreas específicas dos três municípios escolhidos com base em critérios socioculturais e taxas de 
criminalidade e violência, de modo a permitir que diferentes realidades municipais sejam refletidas.
Financiado pelo Fundo Espanhol para Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, o programa é 
uma parceria entre seis agências da ONU (PNUD, UNODC, UNICEF, UNESCO, UN-Habitat e OIT) e o Ministério 
da Justiça — por meio do PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). No total, 
serão 6 milhões de dólares investidos durante os 36 meses do programa.
Diagnósticos situacionais e de capacidades das instituições locais serão realizados para que um plano de 
ação integrada possa ser elaborado e implantado em áreas determinadas do município, como resposta aos 
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problemas identificados. Esportes, artes e cultura serão os pontos de entrada nas atividades do programa 
para o envolvimento de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.
Este programa conjunto representa uma oportunidade para os governos locais identificarem as principais 
questões relacionadas à segurança pública e as trabalharem por meio de uma abordagem integral em seus municípios.
A data limite para inscrições é 20 de maio de 2010.
Mais informações em http://www.pnud.org.br/seguranca/reportagens/index.php?id01=3447&lay=jse
16/04/2010

BRASIL PODERÁ SEDIAR CONFERÊNCIA SOBRE TRABALHO INFANTIL EM 2013
 
HAIA (Notícias da OIT) - O Brasil poderá sediar a 3ª. Conferência Global sobre o Trabalho Infantil em 2013. A 
sugestão foi feita nesta terça-feira (11.05) pelo ministro do Desenvolvimento Social e Trabalho da Holanda, 
Piet Hein Donner, e aceita pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil, Márcia 
Lopes, no encerramento da 2ª. Conferência sobre o tema, realizada em Haia, na Holanda.
“Em nome do governo brasileiro, de seus trabalhadores, empregadores e da sociedade civil, nos colocamos 
à disposição e aceitamos, com muita alegria e responsabilidade, sediar no Brasil a 3ª. Conferência Global 
sobre o Trabalho Infantil”, afirmou a ministra em resposta ao convite. O ministro holandês elencou três 
motivos que o levaram a fazer a proposta: “Os esforços que o Brasil tem feito para erradicar o trabalho 
infantil, o envolvimento do país depois do encontro do G20 e, finalmente, porque acho que estamos entrando 
numa era onde conferências sobre o tema não devem mais ser baseadas na Europa, devem ser baseadas 
nos países que enfrentam este problema”.
As Conferências não possuem periodicidade: a primeira foi realizada em 1997 e a segunda agora, ambas na 
Holanda. O convite foi formulado porque os organizadores do evento consideram importante e necessário um 
novo encontro antes de 2016, quando os países se comprometeram a erradicar as piores formas de combate 
ao trabalho infantil. O convite foi feito na presença de 80 representantes de organizações de trabalhadores, 
80 de organizações de empregadores e de 80 governos de países diferentes.
Ao receber uma réplica do martelo que simbolizou a Conferência em Haia, a ministra brasileira lembrou que o 
3º. Encontro – provavelmente em 2013 – seria feito se houvesse a concordância e o apoio dos demais países, 
bem como da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e demais organismos internacionais. A resposta 
foi um forte aplauso. “Não será fácil chegar a 2016 se não tivermos muita determinação, organização e 
vontade política. Neste sentido, é muito importante criarmos um grupo de lideranças dos vários países, junto 
com a OIT e outros organismos, e termos a lente do futuro que queremos alcançar, para de fato cumprirmos 
até a próxima conferência os objetivos necessários conforme o documento que aqui aprovamos hoje rumo 
a 2016. Esta será a nossa maior realização pela erradicação do trabalho infantil em todo o mundo. Muito 
obrigada, o Brasil conta com o apoio de todos vocês”, declarou a ministra.
O convite formulado ao Brasil também é um reconhecimento da atuação do país no combate ao trabalho 
infantil e na implantação de uma rede de proteção social para diminuir a pobreza e a desigualdade social. 
Como lembrou a ministra Márcia Lopes em seu discurso na Conferência, a economia do Brasil vem crescendo, 
com distribuição de renda. “Pela primeira vez em 40 anos tivemos uma queda expressiva da desigualdade 
social. Em 1990, 26,8% dos brasileiros tinham renda domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza extrema 
definida para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Em 2008, o número de brasileiros abaixo dessa 
linha da extrema pobreza foi reduzido para 4,8%, ou seja, menos de um quinto do verificado em 1990”, afirmou.
O relatório final da Conferência – que estará disponível no site http://www.childlabourconference2010.com 
aponta os rumos que devem ser adotados pelos governos, organizações internacionais regionais, parceiros 
sociais e ONGS.
O documento inclui propostas para que os governos invistam recursos no combate ao trabalho infantil, 
implementem estratégias, políticas e programas que ofereçam acesso a serviços sociais; protejam famílias 
e crianças com uma rede de proteção social, como programas de transferência de renda. Além disto, propõe 
que organismos internacionais mobilizem recursos financeiros – sugestão dada pela delegação brasileira 
– e que seja criado um grupo de Líderes Globais contra o Trabalho Infantil, com publicação de um relatório 
anual para acompanhamento do problema.
A plenária da tarde desta terça-feira (11.05) contou com a presença da rainha da Holanda, Beatriz, que 
também havia participado do primeiro encontro, em 1997. O indiano Kinsu Kumar, de 14 anos, participou 
do encerramento da Conferência relatando como sua vida mudou depois de deixar o trabalho nas ruas com 
o pai, há seis anos, e se dedicar apenas aos estudos. E fez um apelo: “Você são pessoas que podem acabar 
com o trabalho infantil porque vocês têm dinheiro, têm as leis. A infância não pode esperar, vocês têm que 
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agir rápido”, alertou.
O encontro contou com a participação de ministros e representantes países da Ásia, Pacífico, África 
Américas, Europa e região árabe, além de representantes de organizações internacionais. A ministra Márcia 
Lopes chefiou a delegação do Brasil, que contou com representantes do governo federal, empregadores e 
trabalhadores. A Conferência foi sediada pelo Ministério de Assuntos Sociais e Emprego da Holanda em 
parceria com a OIT.
Com informações do Ministério do Desenvolvimento Social
11/05/2010

AGENDA DO TRABALHO DECENTE COMEÇA A SER DISCUTIDA NO ABC PAULISTA

Prefeitura de São Bernardo do Campo adota decreto para que empresas adotem Trabalho Decente como 
norma em contratos

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Depois de ganhar destaque nacional e ter adotado duas agendas subnacionais 
– nos Estados da Bahia e do Mato Grosso – a discussão sobre Trabalho Decente chegará à região mais 
industrializada do Brasil. A região conhecida como ABC, em São Paulo, que reúne o parque industrial das 
cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, reúne, a partir de hoje (13/05), a Conferência 
Regional sobre Trabalho Decente. A abertura do evento contará com a presença da Diretora do Escritório 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, e do Coordenador dos projetos de 
Trabalho Decente e Empregos Verdes, Paulo Sérgio Muçouçah.
O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, assinará, também hoje, decreto estabelecendo que 
“todos os procedimentos relacionados à contratação de obras e serviços no âmbito da Administração 
Municipal deverão estabelecer, como incentivo à prática do Trabalho Decente, a necessidade de que, 
previamente à lavratura do ajuste, as empresas declarem, expressamente, o compromisso com tal prática”.
O evento é organizado pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Agência de Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC com o apoio do Escritório da OIT, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Força 
Sindical. O evento ocorre nesta quinta e sextas-feiras no Teatro Elis Regina (Av. João Firmino, 900, Bairro 
Assunção, São Bernardo do Campo).
Resultante de seis oficinas temáticas realizadas anteriormente em todos os municípios da Região (uma 
delas compartilhada por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), a Conferência tem por objetivo tornar público 
o compromisso das lideranças dos governos, dos trabalhadores e dos empregadores do Grande ABC com 
os valores do que se classifica como “Trabalho Decente”. Segundo a OIT, entende-se como trabalho decente 
aquele produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem 
quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as trabalhadoras e trabalhadores.
Durante a Conferência, serão aprofundados tópicos relacionados com os temas prioritários da Agenda de 
Trabalho Decente. A partir das discussões, serão identificadas demandas prioritárias, as quais nortearão a 
constituição da Agenda Regional de Trabalho Decente do Grande ABC, documento que descreverá ações 
específicas a serem concretizadas, com prazos pré-estipulados. Além disso, será formado um Comitê 
Tripartite cuja responsabilidade será sistematizar a Agenda Regional nas sete cidades da região.
13/05/2010

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio da Coordenação de 
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, participará ativamente do 18 de Maio, conhecido como o 
“Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.
A atividade nacional de 2009 estará concentrada no lançamento do prêmio Neide Castanha, que vai distinguir 
pessoas e entidades que se destacarem na luta contra este tipo de crime. Também será apresentado o filme 
“Sonhos Roubados”, da cineasta Sandra Werneck, que trata do tema da exploração sexual de adolescentes.
O 18 de Maio foi escolhido como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes” porque nessa data, em 1973, um crime bárbaro ocorrido em Vitória (ES) chocou todo o país 
e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que 
foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens da classe média alta. Esse crime, apesar 
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de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A intenção do 18 de Maio é destacar a data para mobilizar 
e convocar toda a sociedade para participar dessa luta.
A pretensão é que se criem possibilidades e incentivos para implantação e implementação de ações de 
políticas públicas capazes de fazer o enfrentamento ao fenômeno do abuso sexual e da exploração sexual de 
crianças e adolescentes no turismo, no tráfico de pessoas para fins sexuais e na pornografia e pedofilia, para 
o combate à impunidade e garantia de mecanismos de proteção e promoção de direitos e dignidade às pessoas 
em situação de vítimas ou vitimização da violência sexual.
O 18 de Maio foi instituído pela Lei Federal No. n. º 9970/00 como do Dia Nacional de Luta contra o Abuso 
e a Exploração sexual. Desde a criação dessa Lei a sociedade civil organizada promove atos de mobilização 
social e política na perspectiva de avançar no processo de conscientização da população sobre a gravidade 
da violência sexual e ao mesmo tempo impulsionar a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente aprovado pelo CONANDA em 2000, no marco dos 10 anos do ECA.
Além disso, no dia 20 de maio, será realizado o Seminário Nacional - Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes: Novas Estratégias de Enfrentamento. 
14/05/2010

FÓRUM REGIONAL DISCUTE AMPLIAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL NAS AMÉRICAS

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Reforma nos critérios de aposentadoria, governança e ampliação da cobertura 
da seguridade social são o foco do primeiro Fórum Regional de Seguridade Social das Américas, que será 
realizado em Brasília, de 24 a 27 de maio. O fórum está sendo organizado pela Associação Internacional de 
Seguridade Social (AISS) com a colaboração do Ministério da Previdência Social, que sedia o evento.
A AISS é a principal organização internacional do mundo a reunir as administrações e os organismos 
nacionais de seguridade social. Seu objetivo é promover uma seguridade social dinâmica, fomentando a 
excelência na administração das organizações. Fundada em 1927, o secretariado da AISS tem sede na 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça. A associação tem 340 organizações 
afiliadas em 150 países.
A decisão de realizar o fórum regional decorre do fato de as Américas terem vivido algumas das mais diversas 
e pioneiras reformas em seguridade social nas últimas décadas, o que contribuiu para aumentar a cobertura 
e a performance dos sistemas. O encontro será, também, uma oportunidade para discutir a função da 
seguridade social no continente americano, convertendo-se assim em um marco fundamental para o Fórum 
Mundial de Seguridade Social que será realizado na África do Sul, em novembro e dezembro de 2010.
O fórum deve reunir mais de 200 formuladores de políticas, gestores e especialistas das Américas do 
Norte, Central, Sul e do Caribe. Durante três dias serão analisadas e debatidas questões críticas a serem 
enfrentadas pelos sistemas de seguridade social da região.
Tendências de seguridade social nas Américas-Uma nova análise da AISS sobre o desenvolvimento e as 
tendências em seguridade social nas Américas foi preparada especialmente para o fórum. O documento 
foca, em particular, as áreas de proteção social à saúde, reforma dos sistemas de aposentadoria e o papel do diálogo 
social. A análise mostra o potencial desses sistemas para aumentar a coesão social e o desenvolvimento igualitário. 
O documento será lançado no dia 23 de maio e estará disponível na página da AISS na internet (www.issa.int).
Prêmio Boas Práticas-Durante o fórum será entregue o Prêmio AISS de Boas Práticas para as Américas, 
que foi instituído em 2009. A premiação será entregue ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por 
sua contribuição para o desenvolvimento de um sistema transnacional de troca de dados, e para o Instituto 
Mexicano de Seguridade Social, pela introdução de um sistema de gerenciamento de desempenho. O 
resultado completo da premiação pode ser acessado em www.issa.int/goodpracticeamericas.
Coletiva - No dia 25 de maio, às 12h30, será realizada uma entrevista coletiva com a participação de 
representantes do Ministério da Previdência Social, do presidente e do secretário-geral da AISS. A entrevista 
será no Hotel Nobile Suites Lakeside (Setor Hoteleiro Turístico Norte, Brasília).
Durante o fórum ficará à disposição dos jornalistas uma sala de imprensa. Uma equipe com assessores da 
AISS e do Ministério da Previdência Social estará no local para intermediar entrevistas e fornecer informações.
Notícias, fotos e documentos serão publicados diariamente durante o evento nos endereços www.issa.int/
rssf-americas e http://www.issa.int/esl/Noticias-y-Eventos/Events/Foro-Mundial-de-la-Seg.... Também estarão 
disponíveis vídeos das principais sessões. As informações estarão disponíveis em português, inglês e espanhol.
Com informações do Ministério da Previdência Social
 20/05/2010
LIVRO ANALISA COMBATE AO TRABALHO FORÇADO NO BRASIL
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BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O combate ao trabalho forçado no Brasil, reconhecido pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) como um dos mais eficazes do mundo, ganhou novo reforço. O Escritório da 
OIT no Brasil está lançando o livro “Combatendo o Trabalho Escravo Contemporâneo: o exemplo do Brasil”, 
no qual é narrada toda a extensão do problema no País e que o vem sendo feito para erradicar a prática 
desta grave violação dos Direitos Humanos.
“Nos últimos 15 anos, desde a criação, em 1995, de uma comissão interministerial para coordenar ações 
de combate ao trabalho escravo, o Brasil vem dando respostas ao problema com vigor e determinação”, 
afirmam no prefácio do livro a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e o ex-coordenador do 
Programa de Ação Especial de Combate ao Trabalho Forçado Roger Plant.
De acordo com a OIT, a luta contra este crime no Brasil assume características especiais, por envolver 
diferentes organizações governamentais, organizações de empregadores e trabalhadores, organizações da 
sociedade civil, a mídia, a academia, entre outros. “Muitas das medidas tomadas são criativas e únicas, 
mostrando a necessidade de dar passos ousados para lidar com essa violação dos Direitos Humanos, que 
pode ser difícil de identificar e ainda mais de punir em áreas tão remotas”.
Exemplos destas medidas incluem a criação da CONATRAE (Comissão Nacional
para a Erradicação do Trabalho Escravo), responsável pela formulação e monitoramento do Primeiro e do 
Segundo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho; a criação do Grupo Especial Móvel de 
Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego,
composto por auditores fiscais do trabalho, em parceria com procuradores do trabalho e da república, bem 
como agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal; a criação de varas da justiça do trabalho 
nas áreas mais afetadas pelo trabalho escravo;
a criação do “Cadastro de Empregados Flagrados na Exploração de Trabalho em Condições Análogas a de 
Escravo” por parte do Governo Federal, na qual, regularmente, são publicados os nomes dos responsáveis 
pela utilização de mão-de-obra escrava em seus empreendimentos; e o Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo, por meio do qual grandes empresas se comprometem a prevenir e erradicar o trabalho 
escravo em suas cadeias produtivas, além de propiciarem o próprio monitoramento desde compromisso.
A OIT tem a satisfação de ter apoiado esses esforços nacionais na última década. Desde 2001, com o apoio 
dos governos norte-americano e norueguês, implementou com parceiros nacionais o Projeto de Combate ao 
Trabalho Escravo no Brasil. Algumas ações desenvolvidas pela OIT foram: fortalecer a capacidade de ação das 
instituições nacionais, incluindo o Grupo Especial Móvel de Fiscalização, em coordenação com a CONATRAE. 
O Projeto também apoiou o desenvolvimento de uma base de dados no âmbito da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, colaborou na elaboração de diversos planos de combate ao trabalho escravo, capacitou agentes do 
sistema judiciário e apoiou tecnicamente os estados onde há maior incidência do problema.
25/05/2010

ENCONTRO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Durante três dias, representantes do governo, de organizações de empregadores 
e da sociedade civil, estarão voltados para a discussão de um tema que, em pleno século XXI, ainda preocupa 
o Brasil: o trabalho escravo.
O Encontro Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) 
e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), reunirá especialistas para discutir as alternativas de 
combate a esta grave violação dos direitos humanos.
A abertura do Encontro - no dia 25 de maio, às 19 horas - que será realizado no auditório principal da 
Procuradoria Geral da República, em Brasília, terá a presença de quatro ministros (Paulo Vannuchi, dos 
Direitos Humanos; Carlos Lupi, do Trabalho e Emprego; Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário; e 
Wagner Rossi, da Agricultura e Pecuária), além do Diretor da Organização Internacional do Trabalho para a 
América Latina e o Caribe, Jean Maninat.
Os atores Wagner Moura, Leonardo Vieira e Vic Militello atuarão como mestres de cerimônia.
Além das discussões técnicas de temas como “Por que o trabalho escravo persiste?”, “O Papel do Congresso 
Nacional no Combate ao Trabalho Escravo”, “Trabalho Escravo e Responsabilidade Empresarial”, dois atos 
deverão marcar o Encontro. No dia 26, às 13 horas, haverá uma audiência na Câmara dos Deputados para 
a entrega de um abaixo-assinado pedindo a urgente aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 
438/2001, que prevê o confisco de terras de quem utilizou trabalho escravo. No dia 27, os participantes do 
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Encontro deverão realizar um ato público no gramado em frente ao Congresso Nacional pedindo a aprovação 
da chamada “PEC do Trabalho” Escravo, em evento marcado para as 14h30.
Apesar dos avanços no combate ao trabalho escravo serem reconhecidos por entidades internacionais, 
como a OIT, o problema ainda persiste no Brasil e em importantes setores econômicos. Desde o início das 
operações do grupo móvel de fiscalização do governo federal, em 1995, mais de 36 mil trabalhadores foram 
libertados dessa condição em todo o país.
A entrada é gratuita e a inscrição será feita no local do evento. Serão concedidos certificados para os 
participantes dos três dias do evento.
25/05/2010

BAHIA É A “TERRA DO TRABALHO DECENTE”, DIZ DIRETOR REGIONAL DA OIT
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – O Diretor Regional da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a 
América Latina e Caribe, Jean Maninat, disse hoje (27/05) nesta cidade que a Bahia é “uma terra de trabalho 
decente” e destacou que a Agenda posta em prática no Estado serve de exemplo para outras regiões do 
Brasil e da América Latina.
Maninat participou nesta quinta-feira da II Conferência Estadual de Trabalho Decente junto com o governador 
da Bahia, Jaques Wagner, um evento que reúne organizações de trabalhadores e de empregadores, bem 
como representantes da sociedade civil organizada e de diversas comunidades, com o objetivo de fazer um 
balanço dos resultados alcançados e definir uma estratégia para o futuro.
Também participaram do encontro representantes de El Salvador e República Dominicana, os quais vieram 
conhecer a experiência da Bahia no marco de um projeto apoiado pela cooperação Sul-Sul financiada pelo 
governo brasileiro.
“Creio que é indispensável felicitar o Estado da Bahia por esta Agenda de Trabalho Decente, um projeto cuja 
importância transcendeu as fronteiras desta região e tem repercussões em outras regiões do Brasil e da 
América Latina”, disse o representante da OIT.
A Agenda Bahia foi lançada em dezembro de 2007 e representou a primeira experiência de aplicação de uma 
agenda de trabalho decente ao nível de um estado. “Desde o começo foi considerada como uma experiência 
sumamente inovadora” destacou Maninat.
“Esta Agenda está mais perto das pessoas, de seus problemas e de suas aspirações”, acrescentou Maninat.
27/05/2010

MARQUE UM GOL: ERRADIQUE O TRABALHO INFANTIL
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – O Dia Mundial contra o trabalho infantil, que é celebrado em 12 de junho, 
será dedicado, este ano, a chamar a atenção sobre a necessidade de medidas urgentes em nível nacional e 
internacional para acelerar a ação contra o trabalho infantil.
Uma vez que a data coincide com a Copa do Mundo, o tema do Dia Mundial é Marque um gol: erradique o 
trabalho infantil. O objetivo de eliminar as piores formas de trabalho infantil em 2016 foi o tema principal da 
recente Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil, que se realizou em Haia, Holanda.
No Brasil, o jogador Robson de Souza, o Robinho, um dos principais integrantes da Seleção Brasileira de 
Futebol – que disputará a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul – concordou em apoiar os esforços da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) na luta pela erradicação das piores formas de trabalho infantil.
Robinho cedeu os direitos de imagem para uma campanha desenvolvida pelo Programa Internacional para a 
Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) do Escritório da OIT no Brasil. O jogador posou para uma foto com um 
“Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”. A peça publicitária será utilizada pelo IPEC no Brasil para a difusão 
das mensagens relativas ao dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
No dia 11 de junho, a Conferência Internacional do Trabalho, que está reunida em Genebra, discutirá o 
recente Relatório Global sobre Trabalho Infantil. Depois da introdução do Diretor-Geral da OIT, um grupo de 
porta-vozes de governos, empregadores e trabalhadores comentarão as conclusões do relatório antes da 
discussão geral do documento.
Atividades do Dia Mundial contra o trabalho infantil 2010
Em mais de 60 países serão realizadas atividades para celebrar o Dia Mundial. As atividades envolvem 
governos, empregadores e trabalhadores, outras organizações das Nações Unidas e organizações não-
governamentais. Haverá debates de alto nível, iniciativas dos meios de comunicação, campanhas de 
conscientização, eventos culturais e outras atividades públicas.
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Em sintonia com o tema escolhido neste ano, muitas iniciativas concentrarão as ações no futebol.
Em Genebra, está previsto que além das discussões da Conferência, centenas de crianças das escolas 
da cidade se reunião com a prefeita da cidade, Sandrine Salerno, Charles Beer, Conselheiro de Estado, 
funcionários da OIT e delegados convidados à Conferência para participar de uma iniciativa de “Solidariedade 
com as crianças” na Praça das Nações, no dia 11 de junho.
Esta iniciativa será organizada por “Le respect, ça change la vie”, uma associação da comunidade, em 
cooperação com a OIT. Crianças e representantes da sociedade civil se reunirão ao redor de um campo de 
futebol para “marcar um gol contra o trabalho infantil” e mostrar “cartão vermelho ao trabalho infantil”.
07/06/2010

EM DISCUSSÃO, O COMBATE À AIDS NO LOCAL DE TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma ampla discussão sobre o combate ao vírus HIV/AIDS no mundo do trabalho 
é o principal objetivo do Seminário que ocorrerá em Brasília no dia 16 de junho, na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio. O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil é um dos 
promotores do evento, que terá entre os palestrantes a especialista em HIV/AIDS da OIT Ana Lúcia Monteiro.
O combate ao HIV/AIDS a partir do mundo do trabalho é uma das bandeiras da OIT, que deve adotar 
brevemente uma nova norma laboral sobre o tema. O Repertório de Recomendações Práticas da OIT sobre 
o HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho, lançado em 2001, continua sendo um referencial importante na luta 
que deve ser travada cotidianamente para deter o avanço da doença. E isto assume particular importância 
quando se trata do mundo do trabalho.
Atualmente, mais de 33 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com o HIV/AIDS e mais de 90 por 
cento delas são adultos em plena idade produtiva e reprodutiva. A OIT, fiel aos seus princípios de busca pela 
justiça social, continua mantendo a promessa de permitir que os trabalhadores soropositivos conservem 
seus empregos. Eliminar o estigma e a discriminação relacionados com o HIV/AIDS no mundo do trabalho é 
um dever associado à dignidade do trabalho e dos trabalhadores. As políticas e estratégias de prevenção e 
tratamento são indispensáveis para a força de trabalho. Por isso, devem beneficiar a todos os trabalhadores, 
onde quer que estejam, inclusive na economia informal e nos setores rurais.
14/06/2010

BRASIL, ESTADOS UNIDOS E OIT APOIAM A LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL APÓS O 
TERREMOTO NO HAITI – É O PRIMEIRO “ACORDO TRIANGULAR” NORTE-SUL-SUL NA OIT
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – Brasil e Estados Unidos uniram forças com o objetivo de apoiar a luta contra o 
trabalho infantil no Haiti através do primeiro “acordo triangular” de cooperação Norte-Sul-Sul sob os auspícios 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), subscrito nesta cidade.
Brasil também assinou outros três acordos Sul-Sul para a proteção social no Timor Leste, para a erradicação 
do trabalho forçado e promoção dos empregos e para o fortalecimento sindical na África.
O Ministro do Trabalho e Emprego do Brasil, Carlos Lupi, destacou que estão sendo obtidos “avanços concretos 
na cooperação Sul-Sul” e destacou o interesse de seu país em promover “o intercâmbio permanente de 
experiências”.
O acordo triangular destaca “a importante necessidade de eliminar e prevenir o trabalho infantil e de 
garantir que as normas e princípios trabalhistas fundamentais sejam respeitados na República do Haiti, 
especialmente depois do trágico terremoto que afetou seu território em 12 de janeiro de 2010 e durante o 
processo de reconstrução”.
Este primeiro acordo triangular tem sua origem em uma decisão dos governos do Brasil e dos Estados Unidos 
de trabalhar conjuntamente sobre temas do mundo do trabalho, especialmente no caso do trabalho infantil. 
Em sua aplicação, respaldará os esforços das autoridades e da sociedade haitianas, destacando-se que 
está “inspirado em experiências brasileiras exitosas que serão adaptadas ao contexto e às necessidades da 
República do Haiti”.
O acordo reconhece “a experiência brasileira na prevenção e erradicação do trabalho infantil, o apoio dos 
Estados Unidos aos esforços para combater o trabalho infantil e a experiência da OIT neste campo”.
O projeto no Haiti incluirá atividades de prevenção do tráfico de crianças e da exploração sexual, bem como 
do trabalho infantil perigoso em atividades de reconstrução de edifícios e infraestrutura, segundo informou o 
Programa para a Erradicação do Trabalho Infantil da OIT. O acordo estará baseado em experiências anteriores, 
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também financiadas pelo Brasil, que tiveram como aliados principais neste país os sindicatos e o Governo.
Também aborda a necessidade de capacitar rapidamente os trabalhadores adultos que participam na 
reconstrução do país depois do terremoto, de acordo com uma experiência realizada no Brasil e aponta 
como prioridade deste processo a reconstrução das escolas.
O acordo triangular foi assinado nesta terça-feira em Genebra por representantes do Departamento de 
Estado dos Estados Unidos, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Ministério de Assuntos 
Sociais e Trabalho do Haiti e da OIT.
Entre os acordos assinados em Genebra, o do Timor Leste está enfocado no apoio para o desenvolvimento 
de um sistema de proteção social neste país.
O Diretor Executivo da OIT para o setor de proteção social, Assane Diop, destacou que a gestação de um novo 
sistema em um país jovem como o Timor Leste “é um raro acontecimento histórico” nestes tempos.
O chefe da missão do Timor Leste perante a ONU em Genebra, embaixador Joaquim da Fonseca, destacou 
a relevância da cooperação Sul-Sul do Brasil para seu país, uma nação “onde todos os habitantes são 
pobres”. Acrescentou que a solidariedade é essencial para uma nação jovem onde “todos possamos viver 
com dignidade”.
Esta foi a quarta reunião entre Brasil e OIT para impulsionar a cooperação Sul-Sul.
16/06/2010

OIT DEBATE RECOMENDAÇÃO SOBRE HIV/AIDS NO MUNDO DO TRABALHO EM SEMINÁRIO 
DA ANAMATRA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Criar um espaço onde diversos atores sociais possam debater a problemática da 
discriminação do trabalhador portador do HIV/AIDS. Esse é o objetivo do seminário AIDS e Trabalho – um ano 
da Recomendação 200 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Realizado pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), em conjunto com a Escola Judicial da 9ª Região (PR) e 
Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná (Ematra-PR) e o apoio da Amatra 9, o evento 
acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Curitiba (PR).
A abertura do seminário será feita pela Diretora do Departamento de Normas Internacionais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Cleopatra Doumbia-Henry. A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís 
Abramo, fará uma palestra sobre a Agenda Nacional de Trabalho Decente e Eric Carlson, Especialista 
Regional em HIV/Aids no Mundo do Trabalho do Escritório Sub-Regional da OIT em Santiago do Chile, 
falará sobre Novos Instrumentos na Luta contra a Discriminação no Local de Trabalho – Recomendação 
200 da OIT”
A realização do evento é parte do protocolo de intenção assinado pela Anamatra e o Departamento de 
Normas Internacionais da OIT em agosto do ano passado. Também faz parte da programação do seminário 
o lançamento do livro “Direito Internacional do Trabalho e Direito Interno: Manual de Formação para Juízes, 
Juristas e Docentes em Direito”, publicação do Centro Internacional de Formação da OIT traduzida pela 
Anamatra em parceria com a Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho (ALJT).
Sobre a Recomendação 200 da OIT. Em 2010, a OIT adotou a Recomendação n° 200, relativa ao vírus 
HIV/Aids e o mundo do trabalho. A norma visa intensificar as ações em favor de proteger os direitos e a 
dignidade dos trabalhadores e de todas as pessoas direta e indiretamente atingidas pelo vírus HIV/Aids.
Com informações da Anamatra
30/06/2010

NOVO LIVRO DA OIT ANALISA AVANÇOS E DESAFIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA 
NO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Igualdade de Gênero e Raça no Trabalho: Avanços e Desafios é o título do livro 
que está sendo lançado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres (SPM). O lançamento do livro ocorrerá durante a XI Conferência Regional sobre a Mulher da 
América Latina e do Caribe, que será realizada em Brasília entre 13 e 16 de julho pela Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (CEPAL).
A publicação, desenvolvida no marco da cooperação técnica) entre essas duas instituições, se soma a uma 
ampla base de conhecimentos existente no país sobre os referidos temas: em alguns momentos complementa 
reflexões já em desenvolvimento, em outros, contribui com novas análises e perspectivas.
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Na introdução do livro, a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, afirma que a publicação contém 
um conjunto de estudos e reflexões que visam dar conta de avanços e desafios em áreas chaves para a 
promoção da igualdade de gênero no Brasil. “As áreas escolhidas para essa análise, que refletem algumas 
das áreas prioritárias de intervenção dessas duas instituições, vão desde uma discussão sobre algumas das 
principais políticas públicas em implementação hoje no país dirigidas às mulheres ou com uma perspectiva 
de gênero, passando pela análise dos processos de negociação coletiva e das estratégias implementadas 
pelas empresas. Complementam-se com um indispensável diagnóstico dos principais indicadores da 
desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro e algumas reflexões conceituais sobre as 
desigualdades de gênero e o seu entrecruzamento com a questão racial”, afirma Laís Abramo.
12/07/2010

OIT PROMOVE OFICINA SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO E O EQUILÍBRIO ENTRE TRABALHO 
E FAMÍLIA NAS EMPRESAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o Centro 
Internacional de Formação da OIT em Turim estão promovendo, entre os dias 26 e 29, a Oficina sobre 
igualdade de gênero e o equilíbrio entre trabalho e família nas empresas.
O principal objetivo do evento é o de contribuir para que as empresas se capacitem em fortalecer o tema do 
equilíbrio entre trabalho e família em suas ações de promoção da igualdade de gênero. Os principais pontos 
em debate incluem temas como “A centralidade do tema do equilíbrio entre trabalho e família”, “O equilíbrio 
entre trabalho e família no contexto das empresas” e “Proposta de um plano de ações”.
No entendimento da OIT, um novo modelo de conciliação entre o trabalho e a família se faz necessário, o que 
pressupõe uma nova forma de entender as responsabilidades familiares como uma função que diz respeito 
à manutenção e reprodução da sociedade. Este novo modelo baseia-se na noção de corresponsabilidade 
social pelas atividades de cuidado, ou seja, numa redistribuição das responsabilidades familiares entre 
famílias, mercado e Estado; e também entre homens e mulheres.
As empresas que promovem a conciliação entre trabalho e família se beneficiam quanto ao desenvolvimento 
de recursos humanos, quanto à melhora do clima laboral, motivação e satisfação das pessoas, aumentando, 
assim sua produtividade e diminuindo a rotatividade e absenteísmo. É crescente a percepção de que as 
pessoas constituem o principal recurso das empresas e que a remuneração não é mais o único atrativo para 
nelas permanecer.
26/07/2010

OIT LANÇA ESTUDO SOBRE TRABALHO INFANTIL NA BAHIA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma ampla radiografia sobre o trabalho infantil na Bahia é o que traz o estudo 
O Trabalho Infantil no Estado da Bahia, que será lançado no dia 5 de agosto no Auditório da Assembleia 
Legislativa do Estado (Av. Luis Viana Filho s/n – CAB- Paralela).
O estudo faz parte das ações do projeto de cooperação técnica “Apoio aos Esforços Nacionais em prol de um 
Estado Livre de Trabalho Infantil” do Programa Internacional de Eliminação do Trabalho Infantil – IPEC, que 
está sendo desenvolvido no âmbito do Programa Bahia de Trabalho Decente e o Pacto “Um Mundo para a 
Criança e o Adolescente do Semiárido”.
O estudo foi realizado pela Profa. Dra. Inaiá Carvalho (CRH – UFBA/ UCSAL) e teve por objetivo obter, a 
partir de série histórica de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do Censo do 
IBGE, informações sobre a dimensão do trabalho infantil, na Bahia, comparar estas características com a 
realidade nacional e apontar alguns dos desafios para superação desta questão, além de orientar a adoção 
de políticas públicas para combater o problema.
03/08/2010

EMPREGOS VERDES NA INSPEÇÃO DO TRABALHO: UM NOVO OLHAR PARA A PROMOÇÃO 
DO TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil promoverá, 
nos dias 5 e 6 de agosto, em Cuiabá (MT) o curso “Empregos Verdes na Inspeção do Trabalho: um novo 
olhar para a promoção do trabalho decente” , em parceria com a Superintendência Regional de Trabalho 
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e Emprego. Este curso é o primeiro realizado em nível mundial que combina a inspeção do trabalho com 
o conceito dos empregos verdes potencializando formas dos auditores fiscais de procurarem soluções 
inovadoras em diferentes âmbitos do mundo do trabalho.
O evento ocorre no âmbito das atividades da Agenda do Mato Grosso para o Trabalho Decente e será realizado 
na Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (FAMATO)
No dia 5 de agosto, será realizada a conferência “Empregos Verdes: trabalho decente para um 
desenvolvimento sustentável” em Cuiabá. Esta Conferência terá na sua abertura uma palestra do Diretor 
do Departamento de Criação de Empregos e Desenvolvimento de Empresas da OIT, Peter Poschen. Ele é 
uma das maiores autoridades mundiais no tema dos empregos verdes, tendo sido o primeiro coordenador 
do Programa Global de Empregos Verdes da OIT. Em seguida à sua palestra, representantes da FAMATO, da 
Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) e do Fórum Matogrossense de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (FORMAD) farão comentários sobre o tema.
No mesmo dia, Andrea Araújo, coordenadora do projeto de fortalecimento dos serviços de inspeção do 
trabalho da OIT, e Valdiney Arruda, Superintendente Regional do Trabalho, farão palestra sobre a inspeção 
laboral dirigida aos auditores do trabalho, representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e órgãos 
ambientais. O projeto da OIT está em execução no Brasil, na Índia, em Angola, na China e na África do Sul. 
Fechando as atividades do primeiro dia do evento, Paulo Sérgio Muçouçah, coordenador da área de Trabalho 
Decente e Empregos Verdes da OIT, falará sobre inspeção laboral e empregos verdes.
No segundo dia do evento, haverá três fóruns de discussão, envolvendo os setores de construção civil, 
sucroalcooleiro e o agronegócio. “O objetivo é tentar elaborar uma agenda de trabalho e ambiental de cada 
setor para regularizar as condições de emprego”, diz Paulo Sérgio Muçouçah.
A importância dos empregos verdes
A relação direta entre o mundo do trabalho e o meio ambiente constitui a essência dos empregos verdes 
– trabalhos e atividades que contribuem para a preservação ou restauração da qualidade ambiental, e 
ao mesmo tempo cumprem as demandas trabalhistas por compreenderem uma remuneração adequada, 
condições de trabalho seguras, e respeito aos direitos dos trabalhadores. Para a OIT, o conceito resume as 
transformações das economias, das empresas, dos ambientes de trabalho e dos mercados laborais rumo a uma 
economia sustentável, que proporcionam ao mesmo tempo um trabalho decente com baixas emissões de carbono.
A transição em direção a uma economia com baixo consumo de carbono, que é necessária para evitar 
os efeitos irreversíveis e perigosos das mudanças climáticas sobre as sociedades e economias, terá uma 
profunda repercussão em nossa maneira de produzir, consumir e ganharmos a vida, em todas as nações 
e setores. A tendência em direção à sustentabilidade abarcará toda a economia e a todos os processos 
produtivos. Será uma segunda grande transformação, na mesma escala da revolução industrial, mas deve 
ocorrer em breve espaço de tempo.
Os empregos verdes são também importantes para superar a crise econômica. Constituem uma alternativa 
possível e eficaz para reativar as economias e podem contribuir para criar rapidamente uma grande 
quantidade de empregos. Os empregos verdes e o fomento de uma economia verde constituem atualmente 
os propulsores chaves em direção a um desenvolvimento econômico e social que também é sustentável 
ambientalmente.
No entanto, nem todos os trabalhos que contribuem para o meio ambiente são decentes, e nem todos os 
trabalhos decentes contribuem para uma economia sustentável, com baixas emissões de carbono. A fim 
de fazer com que empregos verdes efetivamente incorporem as diferentes dimensões do trabalho decente, 
promovendo assim uma transição socialmente justa para as empresas, os trabalhadores e as comunidades, 
o Programa Global de Empregos Verdes da OIT vem crescendo de maneira muito acelerada e atualmente 
realiza atividades em dez países, incluindo o Brasil. O programa da OIT é parte de uma estratégia mais ampla 
do sistema das Nações Unidas, estabelecida em 2007, para enfrentar a mudança climática.
O Brasil já tem 2,6 milhões de empregos verdes, 6,73% do total de postos de trabalho formais, e o aumento 
gradual da participação dos empregos verdes no total de empregos formais entre 2006 e 2008 atesta 
que algo está realmente mudando na economia brasileira. Um estudo do Banco Mundial estima que os 
investimentos para reduzir em cerca de 20% as emissões de carbono até 2030 no país poderiam gerar 
anualmente 1,13% a mais de empregos na nossa economia. O crescimento da oferta de empregos verdes 
na economia brasileira será ainda maior na medida em que os setores intensivos em energia e recursos 
ambientais forem se “esverdeando”, ou seja, forem introduzindo tecnologias ambientalmente sustentáveis 
nos seus processos de produção.
03/08/2010
OIT E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES
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BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) assinaram na terça-feira (10/07) um protocolo de intenções com o objetivo de promover uma agenda 
de trabalho decente através do fortalecimento do diálogo social e do respeito aos direitos e princípios 
fundamentais do trabalho.
O documento foi assinado na sede do MPT em Brasília pela Diretora do Departamento de Normas 
Internacionais do Trabalho da OIT, Cleopatra Doumbia-Henry, e pelo procurador-geral do Trabalho, Otávio 
Brito Lopes, em cerimônia que contou com a presença da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís 
Abramo, do especialista em Normas Internacionais Christian Ramos Veloz, e de Horácio Guido, também do 
Departamento de Normas.
Para a Diretora Cleopatra Doumbia-Henry, o protocolo é apenas o início de uma série de atividades conjuntas. 
“Esperamos que seja o início de um grande caminho de cooperação marcado por um objetivo comum, o da 
aplicação do direito internacional, o direito interno e em particular o direito das normas internacionais do 
trabalho”. Ela destacou que o acordo assume significado especial pela importância do Brasil no mundo e 
por ser o primeiro desse tipo que se assina com o Ministério Público do Trabalho de um país das Américas.
A Diretora Laís Abramo destacou a importância do protocolo no reforço da parceria entre a OIT e o MPT. 
“Temos trabalhado conjuntamente em temas absolutamente fundamentais que dizem respeito às normas 
do trabalho, como o combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, na promoção da igualdade e combate 
à discriminação e nas questões que dizem respeito à liberdade sindical”, disse.
Para o procurador-geral do Trabalho, além da parceria já existente entre os dois organismos, o protocolo abre 
outras possibilidades. “Essa parceria irá preparar e qualificar os procuradores do Trabalho sobre as normas 
e convenções da OIT e ampliará a troca de experiências”, afirmou.
No protocolo são estabelecidas relações de cooperação e informação em matéria de normas internacionais 
do trabalho. Entre elas estão: o direito internacional do trabalho, mecanismos de controle e aplicação das 
normas da OIT e as relações entre direito interno e direito internacional do trabalho.
Também participaram do evento o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Lélio Bentes Correa, o vice-
procurador geral do Trabalho, Jeferson Luiz Pereira Coelho, o Coordenador Nacional de Liberdade Sindical 
Ricardo José Macedo de Britto Pereira e outros subprocuradores-gerais do Trabalho.
Com informações do Ministério Público do Trabalho
11/08/2010

OIT E ANAMATRA FIRMAM PROTOCOLO PARA AMPLIAR CONHECIMENTO SOBRE NORMAS 
INTERNACIONAIS DO TRABALHO PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Estabelecer relações de cooperação e informação sobre matérias atinentes 
às normas internacionais do trabalho. Com esse objetivo, a Anamatra e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) firmaram na quarta-feira (11/8), na sede da Associação em Brasília, um acordo de cooperação 
(protocolo de intenção) para promoção de iniciativas que efetivem uma agenda de trabalho decente para 
homens e mulheres, através do fortalecimento do diálogo social e do respeito aos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho.
O protocolo foi assinado pelo presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, e pela Diretora do 
Departamento de Normas da OIT, Cleopatra Doumbia-Henry. Os especialistas em normas internacionais da 
OIT Carmen Sottas e Horacio Guido, e os membros da Comissão de Peritos da OIT Halton Cheadle, Mário 
Ackerman, Abdul Koroma, também juiz da Corte Internacional de Justiça, o ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e também membro da Comissão Lélio Bentes Corrêa, e a Diretora da OIT no Brasil, Laís 
Abramo, também estiveram na sede da Anamatra para a assinatura do protocolo.
Em sua intervenção, a Diretora Cleopatra destacou a satisfação da OIT em verificar a importância que o 
Poder Judiciário brasileiro vem outorgando às normas internacionais do trabalho e ao sistema de controle da 
OIT. “Sem organizações de trabalhadores e de empregadores autônomas, independentes, representativas e 
dotadas de diretos e garantias necessários para o fomento e a defesa de seus afiliados e a promoção do bem-
estar comum se atentaria gravemente contra as possibilidades reais de uma maior justiça social”, afirmou.
Para Cleopatra Doumbia-Henry, é necessário também que se possa contar com uma autoridade judicial 
independente, que conheça as normas internacionais do trabalho e as recomendações dos órgãos de 
controle da OIT de maneira a garantir que os interlocutores sociais possam levar a cabo suas atividades 
de maneira eficaz. “No marco das relações de trabalho, a autoridade judicial é chamada a se pronunciar 
frequentemente e é nosso compromisso e desejo que ela conte com todos os elementos de informação 
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sobre normas internacionais do trabalho e das decisões dos órgãos de controle da OIT no desempenho de 
suas atividades”, disse.
Segundo a Diretora de Normas, o protocolo demonstra o esforço da OIT, em conjunto com o Centro Internacional 
de Formação da OIT em Turim, em organizar e participar de atividades no âmbito judicial e acadêmico. “O 
acordo com a Anamatra tem um significado especial de levar à totalidade dos juízes do Trabalho brasileiros 
mais informações sobre a OIT”, disse Cleopatra ao lembrar que a OIT já possui acordo semelhante com o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e firmou, no mesmo sentido, documento com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT).
“Pretendemos que os trabalhos do Poder Judiciário brasileiro continuem fazendo eco do conteúdo dos 
convênios e recomendações da OIT e que as decisões e princípios dos órgãos de controle possam ser 
considerados pelos juízes do Trabalho do Brasil no momento de assumirem suas maiores responsabilidades”, 
disse Cleopatra, ao ressaltar que o protocolo é apenas o início de uma larga série de atividades que a 
OIT fará juntamente com a Anamatra, marcando o objetivo comum das entidades de aplicação do direito 
internacional no direito interno, em particular das normas internacionais do trabalho.
Ao final da cerimônia, o presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, ressaltou o compromisso da 
diretoria do Conselho de Representantes da entidade em levar aos juízes do Trabalho brasileiros informações 
qualificadas e colaborar na aplicação das normas internacionais do trabalho. O presidente anunciou a 
realização do primeiro evento sobre normas internacionais para magistrados do Trabalho, no mês de 
fevereiro de 2011 no Paraná, bem como da tradução de pelo menos duas publicações da OIT, sendo a 
primeira delas o livro Direito Internacional do Trabalho e Direito Interno: Manual de Formação para Juízes, 
Juristas e Docentes em Direito. “As expectativas e crenças da OIT são as nossas, e meu entusiasmo é por 
acreditar que os juízes são atores fundamentais no processo de aplicação das normas e não podem ficar 
alheios aos debates de construção e aplicação delas”, finalizou o presidente.
12/08/2010

PRÉ-LANÇAMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE TRABALHO DECENTE SERÁ 
REALIZADO EM BRASÍLIA

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Ministério do Trabalho e Emprego realizará entre os dias 4 e 6 de maio o pré-
lançamento da Conferência Nacional de Trabalho Decente. Além de exposições e painéis, será apresentado 
para debate o Plano Nacional de Trabalho Decente, que estabelece resultados e metas para 2011 e 2015. 
Estarão em discussão temas como avanços e desafios para a geração de mais e melhores empregos, 
combate e erradicação do trabalho infantil e trabalho escravo, fortalecimento do diálogo social e agendas 
subnacionais e setoriais de trabalho decente.
A abertura do evento será na terça-feira, dia 4, e contará com a presença da Diretora do Escritório da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo. Também estarão presentes o ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi; a ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes; a ministra da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, além do presidente da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Arthur Henrique Silva, e do representante dos empregadores no Conselho de Administração da OIT, 
Dagoberto Lima Godoy.
A discussões sobre o tema acontecem em um momento no qual o governo brasileiro tomou importantes 
medidas para fazer avançar a Agenda Nacional do Trabalho Decente.
No último dia 13 de março foi instituído o Comitê Executivo Interministerial para Implementação da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente (ANTD), em evento presidido pelo ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi.
Integram o Comitê a Secretaria Geral da Presidência da República; os ministérios do Trabalho e Emprego; 
das Relações Exteriores; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da Previdência Social; da Justiça; 
da Educação; da Saúde; da Fazenda; do Planejamento; do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior; 
da Agricultura e o do Meio Ambiente; e as Secretarias de Relações Institucionais; da Igualdade Racial; de 
Políticas para as Mulheres e de Direitos Humanos.
Segundo o ministro Carlos Lupi, a instalação do comitê é fundamental. “A promoção do Trabalho Decente 
faz parte de uma série de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O presidente Lula e a OIT 
assinaram um memorando de entendimento em 2003 que prevê o estabelecimento de um Programa 
Especial de Cooperação Técnica para a promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente”.
A Agenda Nacional do Trabalho Decente foi lançada em maio de 2006 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília.
O trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, redução das desigualdades 
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sociais e o desenvolvimento sustentável. Entende-se por trabalho decente um trabalho adequadamente 
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna.
Cabe ao Comitê Executivo composto por ministérios e secretarias de estados envolvidos com o tema trabalho, 
emprego e proteção social, a ser coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a responsabilidade pela 
formulação de projetos nas áreas prioritárias de cooperação, bem como a tarefa de mobilizar recursos para 
a implementação, monitoramento e avaliação desses projetos.
03/05/2010

LANÇAMENTO DO LIVRO “RETRATO ESCRAVO”
 
As péssimas condições de trabalho, análogas às de escravo, a solidão das famílias que ficam sem os pais e 
irmãos que vão para longe em busca de emprego, e o momento do resgate desses trabalhadores. Esse ciclo 
da escravidão contemporânea no Brasil é mostrado no livro Retrato Escravo, foi lançado dia 09 de setembro 
no prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. 
Com fotos de João Roberto Ripper e Sérgio Carvalho, o lançamento foi acompanhado da abertura da 
exposição fotográfica dos dois profissionais sobre o tema. A mostra poderá ser visitada até o dia 15 de 
outubro no TST, e depois vai percorrer outros prédios da capital, como o Ministério do Trabalho e Emprego, 
seguindo então para outras cidades.
Elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) com o apoio da Fundação Vale, o livro será 
distribuído para entidades envolvidas com o tema, como autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, assim como ONGs, estudantes e jornalistas.
“Nosso objetivo ao promover esse trabalho foi criar mais uma ferramenta de mobilização da sociedade. 
Hoje o Brasil, em comparação com outros países, está bastante avançado nos mecanismos de combate ao 
trabalho escravo, mas estamos longe de erradicar o problema”, explica o coordenador do projeto de combate 
ao trabalho escravo na OIT, Luiz Machado.
O piauiense Sérgio Carvalho começou a fotografar em meados da década de 1990 registrando trabalhadores 
escravizados em fazendas do norte do país. “Acredito que a fotografia, como qualquer forma de expressão, 
pode e deve servir como instrumento de politização, de questionamentos, de mudança social e de denúncia”, 
diz Sérgio.
João Roberto Ripper, carioca, é especialista em fotografia documental, social e fotojornalismo. Ele fotografa 
há mais de 30 anos e acompanhou denúncias da Comissão Pastoral da Terra (CPT) sobre trabalho escravo 
em todo país antes de começar a seguir o grupo móvel de fiscalização do Ministério do Trabalho.
“Acredito que a imagem ajuda a inverter uma condição que é inaceitável e que é preciso se ver para poder 
mudar. E é muito bom ver as pessoas sendo libertadas”, afirma.
As fotografias foram feitas no Pará, em Campos (RJ), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Ceará. Elas são 
acompanhadas por textos de pessoas envolvidas com o combate ao trabalho escravo, como Leonardo 
Sakamato, da ONG Repórter Brasil, e Laís Abramo, Diretora do Escritório da OIT no Brasil.
Fonte: Vale - Assessoria de Imprensa
13/10/2010

REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE PARCERIA BRASIL/OIT PARA A PROMOÇÃO DA 
COOPERAÇÃO SUL-SUL NA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL
 
Brasília (Notícias da OIT) - O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil promoveu,no 
dia 28 de outubro, em Brasília, Distrito Federal, através do Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção 
da Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social, a Reunião Técnica sobre a importância das Convenções 
da OIT, bem como sobre o Piso de Proteção Social (PPS) para a implementação da Cooperação Sul-Sul. A 
Reunião foi conduzida pelo Senior Social Security Specialist for the Americas and the Caribbean International 
Labour Office Social Security Departament da OIT/Genebra, Helmut Schwarzer, e pela Especialista em Emprego 
da OIT/Brasil, Janine Berg. A realização da Reunião Técnica teve como finalidade fortalecer a capacidade 
brasileira na promoção da Cooperação Sul-Sul para a extensão da cobertura e promoção da efetividade dos 
sistemas de seguridade social. A OIT espera que a Reunião amplie a compreensão dos brasileiros sobre o PPS 
e a Convenção nº 102, que estabelece padrões mínimos para a segurança social dos trabalhadores.
Participaram da Reunião o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Secretário-Executivo do Ministério da 
Previdência Social (MPS), João Ernesto Aragonês e Equipe, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 
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a Embaixada da Alemanha, a União Europeia, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG) e a Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAPE)
29/10/2010

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT), A AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
COOPERAÇÃO (ABC) E O GOVERNO DO PARAGUAI ASSINAM PROJETO PARA A PROMOÇÃO 
DA COOPERAÇÃO SUL-SUL NA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL PARA O PARAGUAI.

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC) e o Governo do Paraguai assinaram na quinta-feira (24/11), durante o encontro de Ministros do 
Trabalho do MERCOSUL, o Projeto para a Promoção da Cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social 
para o Paraguai.
O Projeto pretende fortalecer o diálogo social no Paraguai em relação a importância da Convenção nº 
102, bem como a capacidade do governo daquele país para a implementação de políticas de proteção ao 
trabalhador. Outro objetivo do Projeto é contribuir para o intercambio de conhecimento com perspectivas de 
ampliar a cobertura da proteção social paraguaia. Presentes a cerimonia ministros de Estado dos países do 
Mercosul e seus representantes, além das bancadas de trabalhadores e empregadores dos países.
O Programa de Aliança entre o Brasil e a OIT para a Cooperação Sul-Sul na àrea de Seguridade Social foi 
assinado em 16 de junho de 2009, durante a Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, e teve o 
início de suas atividades na OIT/Brasil em fevereiro de 2010. O objetivo geral deste Programa é contribuir 
para a ampliação da cobertura e efetividade dos sistemas de seguridade social nos países parceiros. Outra 
finalidade do Programa é contribuir para a disseminação das boas práticas brasileiras, do fortalecimento da 
cooperação técnica que o Brasil desenvolve com países latino-americanos e da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e da capacidade dos técnicos brasileiros envolvidos no programa, sempre tendo 
em consideração os valores, métodos de trabalho e instrumentos adotados pela OIT na implementação da 
Agenda de Trabalho Decente.
25/11/2010

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS NA INSPEÇÃO DO TRABALHO
 
Com o objetivo de fortalecer a inspeção do trabalho no seu papel de mediar o encontro entre a legislação 
trabalhista e os novos paradigmas da produção e da gestão do trabalho, de modo a garantir a transformação 
sustentável das condições de trabalho, o encontro propiciou a apresentação de boas práticas dos diversos 
países, para troca de experiências.
Espera-se que esse intercâmbio de informações possa influir no desenvolvimento de políticas e programas dos 
diversos países, aumentando a efetividade dos sistemas de inspeção do trabalho. Outro objeto do seminário 
foi o fortalecimento das redes de comunicação entre inspeções do trabalho, para troca de informações sobre 
diversos temas afetos à área, a exemplo dos que foram objeto de debate durante os dias do seminário.
Foram convidadas para participar do seminário as diretorias de inspeção do trabalho dos seguintes grupos 
de países:
• Países do Projeto de Fortalecimento dos Serviços de Inspeção do Trabalho (África do Sul, Angola, Brasil, 
Índia e China);
 
• Países da Rede Ibero-americana de Inspeção do Trabalho (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Espanha, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Portugal, República Dominicana, Uruguai, Paraguai) e;
 
• Países que estão desenvolvendo projetos de cooperação Sul-Sul com o Brasil através da OIT (Angola, 
Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, e Peru).
Este processo de aprendizagem conjunto e de transferência de conhecimento está sendo desenvolvido no 
espírito (Norte-) Sul-Sul da promoção da igualdade, do apoio mútuo e da construção da solidariedade entre 
as nações.
Representantes de vários países trataram das temáticas do trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação 
no local de trabalho, trabalho marítimo e portuário, diálogo social e colaboração interinstitucional, empregos 
verdes, cooperação Sul-Sul, capacitação de auditores fiscais e sistemas de monitoramento e avaliação da 
inspeção trabalhista.
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O Seminário encerra o Projeto de Fortalecimento dos Serviços de Inspeção do Trabalho no Brasil, coordenado 
nacionalmente por Andrea Rivero de Araújo, e implementado pelo Departamento de Administração e 
Inspeção do Trabalho LAB/ADMIN da OIT. Contou com a participação da Especialista de Administração e 
Inspeção do Trabalho do LAB/ADMIN, Maria Luz Vega, do Especialista do setor marítimo e pesqueiro da OIT, 
Brandt Wagner, da Oficial de Inspeção do Trabalho do LAB/ADMIN, Carmen Bueno, e da Diretora da OIT no 
Brasil, Laís Abramo.
05/12/2010





O ano de 2011 foi marcado pelo lançamento da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude e pelo processo 
de preparação da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Vinte e sete Unidades da Federação (26 
estados, mais o Distrito Federal) realizaram suas conferências estaduais/distrital de Trabalho Decente.  O Escritório da 
OIT no Brasil esteve presente em todas elas. Além disso, no marco do seu termo de cooperação com o Fórum Nacional 
de Secretarias Estaduais do Trabalho (FONSET), a OIT apoiou a realização de uma série de Oficinas de Capacitação em 
Construção e Análise de Indicadores de Trabalho Decente, realizadas em Curitiba, Campo Grande, Recife, Fortaleza, 
Belém e Belo Horizonte. Este empenho nacional na busca de consensos para colocar em prática políticas orientadas à 
geração de mais e melhores empregos representou um esforço de diálogo social de uma magnitude sem precedentes, 
com mais de 20 mil pessoas envolvidas no processo.

Outro resultado que merece destaque foi a manifestação de interesse de outros estados para a construção de agendas 
estaduais de Trabalho Decente. A cidade de Curitiba, capital do Paraná, iniciou seu processo de elaboração de uma 
agenda municipal de trabalho decente.
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OIT LANÇA COLETÂNEA “AS BOAS PRÁTICAS DA INSPEÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL” 
EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO
 
No Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, que homenageia os auditores assassinados em UNAI em 
pleno exercício de suas funções, a OIT – em reconhecimento ao trabalho dedicado e comprometido desses 
colegas e de todos os(as) AFTs no país – lança com apoio da Secretaria de Inspeção do Trabalho quatro 
publicações sobre a experiência brasileira, consolidadas na coletânea “As boas práticas da inspeção do 
trabalho no Brasil” e que consiste nos seguintes documentos:
1. A inspeção do trabalho no Brasil: pela promoção do trabalho decente.
2 A prevenção e erradicação do trabalho infantil.
3. A erradicação do trabalho análogo ao de escravo
4. O setor marítimo
As publicações estão também disponíveis em inglês e espanhol e foram realizadas através da parceria entre 
a OIT e a SIT no âmbito do projeto de cooperação técnica “Fortalecimento dos Serviços de Inspeção do 
Trabalho”, financiado pelo governo da Noruega.  A OIT reconhece que o Brasil está bem posicionado para 
compartilhar suas boas práticas com outros serviços de inspeção.  Uma boa prática é toda experiência que, 
em sua totalidade ou em parte, tenha comprovado que funciona, com impactos positivos.  Estas boas práticas 
serão uma contribuição para avançar na cooperação que o país esta desenvolvendo em matéria de inspeção com 
vários países ao redor do mundo.
As boas práticas de intervenção dos auditores-fiscais do trabalho não refletem apenas o cumprimento da 
lei, mas também aquelas práticas, muitas vezes criativas e inovadoras, que foram capazes de proporcionar 
soluções legais e técnicas que funcionam como incentivos positivos para que as empresas se mantenham 
em conformidade com a lei. 
A realização destas publicações também contou com a contribuição do Sindicato Nacional de Auditores 
do Trabalho (SINAIT) e foram realizadas entrevistas com outros órgãos do governo e com organizações de 
empregadores e trabalhadores.   
28/01/2011

UM TRABALHO DECENTE PARA AS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS DO CONTINENTE - 
NOVA NOTA OIT
 
Mais de 14 milhões de mulheres realizam trabalho doméstico remunerado na América Latina. Esta é uma das 
ocupações com o maior déficit de trabalho decente, uma vez que as trabalhadoras domésticas enfrentam 
extensas jornadas, baixa remuneração, escassa cobertura de proteção social e alto nível de descumprimento 
das normas trabalhistas.
Tendo em vista esta realidade, a OIT iniciou a discussão sobre a adoção de um instumento normativo 
internacional, para garantir os direitos das trabalhadoras domésticas. Na próxima Conferência Internacional 
do Trabalho (CIT), que acontecerá em junho de 2011, representantes dos governos, organizações de 
empregadores/as e trabalhadores/as dos 178 Estados Membro da OIT realizarão a segunda rodada de 
discussões sobre a possível adoção de uma Convenção e/ou Recomendação sobre trabalho decente para 
as/os trabalhadoras/res domésticas/os.
10/02/2011

DIRETOR-GERAL DA OIT SAÚDA ACORDO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS PARA A 
PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE ATRAVÉS DA COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRILATERAL

GENEBRA (Noticias da OIT) – O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, Sr. Juan Somavia, 
ressaltou a importância do Memorandum de Entendimento  assinado pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos para a promoção da Cooperação Sul-Sul e Trilateral em torno da Agenda de Trabalho Decente da OIT.
“Estou extremamente satisfeito em ver que a cooperação entre essas grandes nações esta lidando com sérios 
desafios sociais e em matéria de emprego, incluindo a recuperação da crise de empregos, a volatilidade no preço 
dos alimentos e do combustível e o aumento das tensões sociais”, disse o Diretor-Geral da OIT Juan Somavia.
O Memorando de Entendimento – assinado pelo Embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, e o 
Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota,  no início da visita do Presidente Barack Obama 
ao Brasil – estipula uma série de diretrizes a partir das  quais os dois governos promoverão atividades em 
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áreas relativas ao  mandato da OIT em países selecionados por  mútuo acordo.   
Estas áreas incluem: qualificação para  o trabalho decente; direitos e princípios fundamentais no trabalho; 
igualdade de oportunidade e de tratamento no trabalho; segurança e saúde no trabalho; e proteção social.
“Acredito firmemente que, à medida que mais países compartilhem suas experiências bem sucedidas, 
poderão avançar cada vez mais no desenvolvimento das  suas próprias soluções”.   O Brasil e os Estados 
Unidos, cada um com uma rica gama de experiências, podem prestar uma assistência muito valiosa para 
países que procuram  avançar no caminho do Trabalho Decente e da justiça  social.  “A OIT sempre estará 
disponível para ajudar no que for preciso”, agregou o Sr. Somavia.
Também disse que “da perspective da OIT, a Cooperação Sul-Sul e Trilateral fomenta e multiplica o impacto 
do nosso trabalho.  Avançando por meio daexpertise e experiência existentes  em países com vários níveis 
de desenvolvimento, podemos intercambiar importantes práticas e  políticas e melhorar os seus resultados 
para as pessoas e para a economia real.”
A OIT apóia firmemente a Cooperação Sul-Sul e Trilateral.  O Acordo de Parceria OIT-Brasil, assinado  em março 
de 2009, engloba atualmente  quatro Programas (nas áreas de trabalho infantil, proteção social, trabalho 
forçado e empregos verdes), e está sendo implementado em 9 países da  África e da  América Latina, assim 
como  no Timor Leste.  Em junho de 2010, a OIT se uniu aos Estados Unidos e ao Brasil, assinando o primeiro 
acordo triangular já realizado para ampliar a luta contra o trabalho infantil no Haiti.  Em novembro de 2010, 
a OIT em Genebra  foi anfitriã da última edição da Exposição Global para o Desenvolvimento Sul-Sul. 
“A OIT está trabalhando para construir um futuro sustentável e uma globalização eqüitativa, criando 
oportunidades para todos e todas.  A Agenda de Trabalho Decente – com seus quatro pilares interconectados 
de emprego, direitos no trabalho, diálogo social e proteção social – é nosso principal meio de ação.  Para 
atingir  esse objetivo, a OIT precisa de parceiros determinados e comprometidos. Hoje, a Presidenta Dilma 
Roussef e o Presidente Barack Obama  demonstraram, uma vez mais, ,  que eles e seus países são verdadeiros 
parceiros no desafio global de promoção do  Trabalho Decente”, concluiu o Sr. Somavia.
18/03/2011

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO COM EQUIDADE FOI CHAVE PARA ENFRENTAR A CRISE 
NO BRASIL, DIZ A OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) diz que a 
estratégia inovadora de proteção e aumento da renda adotada pelo Brasil para enfrentar a crise financeira 
internacional produziu resultados positivos, com a criação de empregos voltando a índices positivos em 
fevereiro de 2009, mesmo antes da retomada do crescimento econômico.
Além disso, diz o relatório, políticas sociais e de emprego bem concebidas implementadas paralelamente com 
políticas macroeconômicas, fizeram com que a recessão durasse apenas dois semestres.
O estudo mostra que o Brasil criou mais de três milhões de empregos formais nos últimos dois anos e atingiu 
um crescimento econômico de mais de sete por cento em 2010, voltando assim aos níveis pré-crise. A 
retomada do crescimento econômico esteve centrada em uma forte geração de emprego e aumento de renda. 
Além disso, a informalidade e a desigualdade diminuíram nesse período.
Segundo o estudo, publicado pelo Instituto Internacional de Estudos do Trabalho (IILS, na sigla em inglês) da 
OIT, e elaborado em conjunto com o Escritório da OIT no Brasil, o sucesso do Brasil foi devido aos seguintes 
fatores: uma condição favorável no período que antecedeu a crise; uma resposta rápida aos problemas; e 
uma combinação certa entre políticas sociais, de mercado de trabalho e macroeconômicas.
“O Brasil não ficou imune aos efeitos da crise financeira e econômica, mas se saiu razoavelmente bem em 
relação a muitos países, inclusive da América Latina, em termos de desempenho econômico e do mercado 
de trabalho”, disse Laís Abramo, Diretora do Escritório da OIT no Brasil. “A experiência brasileira mostra que 
a inclusão social e o crescimento econômico são objetivos compatíveis quando políticas adequadas são 
postas em prática”.
O relatório diz que o Brasil “havia feito sua lição de casa” no período posterior à crise de 1999. Em particular, 
o país introduziu um novo regime macroeconômico orientado para a redução das vulnerabilidades externas 
e construção de superávits fiscais. Além disso, houve um processo importante de expansão da cobertura 
da assistência social e de implantação de uma política de valorização do salário mínimo, depois da queda 
ocorrida nos anos noventa.
Quando a crise eclodiu, destruindo cerca de 700 mil empregos formais em novembro e dezembro de 2008, o 
governo conseguiu aprovar rapidamente uma série de medidas anticíclicas e melhorar os sistemas existentes 
de proteção social. Ambas as medidas foram possíveis devido à melhoria da condição fiscal experimentada 
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nos anos anteriores.
Essas medidas incluíam a restauração do crédito a pessoas físicas e empresas, estimulando a demanda 
interna em setores intensivos em emprego, como a construção civil e a fabricação de automóveis; protegendo 
os mais vulneráveis por meio do aumento do acesso à proteção social (aumento da cobertura do programa 
Bolsa Família e do valor dos benefícios).
Mas o sucesso do Brasil também pode ser explicado pela capacidade do governo em equilibrar o emprego e 
as políticas sociais, por um lado, e as políticas macroeconômicas e de crescimento econômico, por outro. De 
fato, o governo garantiu que o ambiente de negócios se mantivesse robusto e em posição de responder ao 
aumento da demanda. Desta forma, as políticas de suporte à interação entre a oferta e a demanda tiveram 
efeitos importantes sobre o emprego.
Por exemplo, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados de veículos ajudou a preservar entre 
50.000 e 60.000 postos de trabalho neste setor crucial, enquanto a decisão de aumentar as transferências 
de benefícios sociais significou uma injeção de cerca de 30 bilhões de dólares na economia.
O Brasil também conseguiu manter sob controle o aumento do emprego informal, que foi de curta duração e 
tem continuado sua tendência decrescente desde a crise. O relatório mostra que, nas seis principais regiões 
metropolitanas, o número de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada caiu em cerca de 280 mil (- 
6,5%) entre agosto de 2008 e agosto de 2010.
“Estimado em 1,2 por cento do PIB, o pacote de estímulos do Brasil foi um dos mais baixos entre os países 
do G20”, disse a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo. “Mas ele foi eficaz por dois motivos: 
porque expressou o entendimento de que a proteção e a criação de empregos são tão importantes quanto 
o crescimento econômico, e porque as principais medidas foram alcançadas por meio do diálogo social. 
Ambas as lições são fundamentais em tempos de crise, bem como de recuperação econômica”.
Apesar dos bons resultados, existem áreas em que a situação pode melhorar, bem como uma série de 
desafios para o Brasil, diz o relatório. “Olhando para a frente, mais atenção e recursos devem ser dedicados à 
intermediação de mão-de-obra e à formação profissional – duas áreas que não receberam recursos adicionais 
durante a crise”. Isso deve ser complementado com a continuação da integração entre os objetivos sociais 
e de emprego, com a continuidade da melhoria dos níveis de investimento produtivo, do sistema fiscal e da 
gestão do fluxo de capitais.
O relatório acrescenta que, apesar dos progressos significativos realizados ao longo das duas últimas 
décadas, a pobreza e a desigualdade no Brasil permanecem altas para os padrões internacionais. “Promover 
a criação de mais empregos formais deve ajudar a melhorar a cobertura da proteção social e, assim, contribuir 
para reduzir a incidência de desigualdade de renda e pobreza”, afirma o estudo.
O relatório, intitulado “Brasil, Uma Estratégia Inovadora Alavancada pela Renda”, é parte de uma série de 
estudos sobre o crescimento com equidade com estudos semelhantes sobre a Alemanha e a Indonésia.
22/03/2011

DISCUSSÃO SOBRE TRABALHO DOMÉSTICO É TEMA DE ENCONTRO ENTRE A OIT BRASIL 
E CENTRAIS SINDICAIS BRASILEIRAS
 
No dia 30 de março a OIT Brasil reuniu as/os representantes das centrais sindicais e das trabalhadoras 
domésticas do Brasil para apresentar o Relatório Azul da Organização, intitulado “ Trabalho Decente para 
as Trabalhadores Domésticas”.
O Relatório Azul apresenta os textos propostos para uma Convenção e/ou Recomendação sobre o tema e 
os comentários dos Estados Membros sobre os textos propostos. Também estavam presentes na reunião 
representantes do DIEESE – Departamente Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 
INSPIR – do Instituto Sindical pela Igualdade Racial e da ONU Mulheres. Estes conteúdos servirão de 
base para as discussões que serão realizadas na Conferência Internacional do Trabalho de 2011, que 
ocorrerá de 1º a 17 de junho, na sede da OIT em Genebra. Na reunião, as centrais manifestaram seu apoio 
à discussão do tema do trabalho doméstico e seu interesse em pautar em sua agenda o debate sobre o 
déficit de trabalho decente das trabalhadoras domésticas e as medidas que podem ser adotadas para 
mudar esta situação.
Relatório Azul trata-se do Relatório IV(2 A) que contem os pontos essenciais extraídos das respostas 
recebidas dos representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores dos Estados Membros 
da OIT, bem como os comentários da própria Organização. Disponível nas versões em espanhol e inglês:
14/04/2011
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DISCUSSÃO SOBRE TRABALHO DOMÉSTICO É TEMA DE ENCONTRO ENTRE A OIT BRASIL 
E CENTRAIS SINDICAIS BRASILEIRAS
 
O Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho da OIT Brasil lançou, nesta 
semana, seu primeiro boletim semestral de atividades. Em sua primeira edição, o Boletim Gênero e Raça 
no Mundo do Trabalho traz notícias sobre a missão da OIT Brasil a Angola, realizada no âmbito do Projeto 
“Igualdade de Gênero no Mundo do Trabalho”.
Esta missão levou a Angola ações brasileiras de garantia aos direitos das mulheres com base em convenções 
da OIT e seus desdobramentos em programas governamentais. O boletim traz também matérias sobre trabalho 
realizado pela OIT Brasil e pela OIT Angola para a promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho. O 
boletim será distribuído digitalmente e o próximo número deverá ser lançado dentro dos próximos seis meses.
15/04/2011

DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA REFLETE NECESSIDADE DA ADOÇÃO DO PISO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Declaração de Brasília sobre o Piso de Proteção Social, assinadas pelos países 
latino-americanos - Brasil, Argentina e México - que participaram da Consulta Regional Preparatória sobre 
Proteção Social, foi o principal resultado do encontro, realizado em maio último. O documento apóia o conceito 
de Piso de Proteção Social como ferramenta importante de extensão da proteção social e visa preparar o 
debate sobre o tema que consta da agenda de trabalho da Reunião dos Ministros do Trabalho e Emprego do 
G20, a ser realizada, nos 26 e 27 de setembro, em Paris.
Organizado pelos governos do Brasil e da França, que detém a atual presidência pró-tempore do G20, a reunião 
contou com o apoio do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, do Departamento de 
Seguridade Social da OIT em Genebra e do Ministério das Relações Exteriores, que sediou o encontro.
Assinaram o documento, representando os respectivos países, o assessor especial para Assuntos 
Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Mário Barbosa, a subscretaria de Seguridade Social 
do Ministério do Trabalho e Seguridade Social argentino, Emilia Roca, e, representando o México, país que 
assume a presidência do G20 em 2012, Susana Casado Garcia, diretora de assuntos jurídicos internacionais 
da Secretaria de Trabalho e Emprego.
Na Conferência Internacional do Trabalho (CIT) de 2001, realizada em junho, o tema foi discutido amplamente. 
A OIT propõe a discussão do estabelecimento de um piso de proteção social básico para todas as pessoas, 
cujo objetivo é cumprir o que determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao preconizar que 
todos têm direito à seguridade social.
O conceito de piso social básico prevê que cada país deveria incluir na oferta de serviços básicos de saúde, 
independentemente de contribuição, o pagamento de um benefício básico para famílias com crianças – a 
exemplo do que o governo brasileiro garante com o pagamento do Bolsa Família, benefícios assistenciais para 
pobres e desempregados e a manutenção das políticas de garantia de renda para idosos, viúvos, órfãos e inválidos.
O debate do tema durante a realização da CIT é resultado de uma discussão que vem sendo promovida 
pela OIT desde a Conferência de 2001, quando foi aprovada a realização de uma campanha e a adoção de 
políticas de extensão da cobertura social.
O processo amadureceu com a eclosão da crise econômica mundial e na Conferência de 2011 verificou-se a 
necessidade de serem estabelecidas ações mais efetiva.
Com informações do Ministério da Previdência Social
11/05/2011

NO DIA 17 DE MAIO SERÁ LANÇADA A 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO, 
PROGRAMA APOIADO PELA OIT QUE BUSCA PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMENS E MULHERES NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
 
Programa

O Programa é realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres com o apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e da ONU Mulheres. Seu objetivo é promover a adoção e desenvolvimento 
de novas práticas para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho e eliminar todas as formas 
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de discriminação nas organizações públicas e privadas. O Programa Pró-Equidade de Gênero responde 
ao II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (II PNPM) e suas ações estão previstas no capítulo 1º 
: Autonomia Econômica das Mulheres e Igualdade no Mundo do Trabalho com Inclusão Social. Desde a 
sua primeira versão, em 2005, as adesões ao Programa Pró-Equidade de Gênero vêm crescendo. Das 122 
empresas e instituições que se inscreveram, 92 receberam o selo. A primeira edição foi direcionada somente 
para empresas estatais do Governo Federal e contou com 15 adesões, das quais 11 receberam o Selo. A 
partir da 2ª edição o programa ampliou a participação para as empresas e instituições públicas e privadas, 
em função dos resultados positivos apresentados. Nesta edição, 36 organizações se inscreveram, e 23 
foram premiadas. A 3ª edição, lançada em 2009, contou com a participação de 71 organizações públicas e 
privadas, das quais 58 concluíram satisfatoriamente as ações e receberam o Selo em dezembro de 2010.

Como participar

O Edital Público de lançamento da 4ª edição do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça será publicado no dia 17 
de maio no Diário Oficial da União (DOU) e na página web da SPM (www.spm.gov.br). O Edital disponibilizará 
os critérios de participação, condições e procedimentos para a adesão, concessão do selo e cronograma de 
execução com os referidos prazos. Além do edital, estará disponível a documentação que deve ser preenchida 
pela empresa e instituição para sua participação no Programa: o Guia Operacional, o Termo de Adesão, a 
Ficha Perfil, os Formulários do Plano de Ação e o Cronograma de Execução.
12/05/2011

TRABALHO DOMÉSTICO É DISCUTIDO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SENADO FEDERAL NO 
DIA NACIONAL DA TRABALHADORA DOMÉSTICA
 
No último dia 27 de abril foi comemorado o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Entre as atividades 
públicas realizadas em alusão à data destaca-se a Audiência Pública, realizada na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal. A realização desta audiência pública foi uma resposta à demanda feita ao 
Senador Paulo Paim, presidente da Comissão, por representações do movimento sindical e de trabalhadoras 
domésticas, presentes em reunião realizada com a OIT no dia 30 de março.
Diversos atores sociais estiveram presentes na audiência, entre eles representantes do governo, como 
a Ministra da Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros; Rosana Ramos, representando a Ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres; Senadoras, Senadores e Deputadas; representantes do movimento 
sindical; além da ONU Mulheres, OIT e FENATRAD (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas), 
representada por sua presidente, Creuza Maria Oliveira. A Audiência contou com a participação de 
trabalhadoras domésticas, que puderam se manifestar.
Os presentes enfatizaram que a realização da audiência demostra a relevância do debate sobre a promoção 
dos direitos das trabalhadoras domésticas na agenda nacional. A importância dessas profissionais para 
a economia e para a sociedade brasileira e a importância da discussão em curso na OIT com relação ao 
trabalho doméstico também foram temas abordados. Foi reafirmado o comprometimento de todos os 
presentes com o avanço na discussão das propostas legislativas e políticas públicas que contribuam para o 
avanço do trabalho decente para as trabalhadoras domésticas.
12/05/2011

BRASIL SE PREPARA PARA A CIT 2011 – EM REUNIÃO TÉCNICA, OIT E GOVERNO 
BRASILEIRO DISCUTEM TRABALHO DOMÉSTICO

No último dia 02 de maio, aconteceu, na OIT, a terceira reunião técnica do Programa de Promoção da 
Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho com representantes do governo brasileiro, para tratar 
do processo de discussão de instrumento(s) normativo(s) internacional(is) sobre o trabalho doméstico, que 
ocorrerá na 100ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em junho, em Genebra. Estiveram 
presentes à reunião representantes das Secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) 
e Políticas para as Mulheres (SPM), do Ministério de Relações Exteriores (MRE) e do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), mais especificamente da Assessoria do Ministro, Secretaria de Inspeção do Trabalho e 
Conselho Nacional de Imigração. Na reunião foi discutido o relatório azul da OIT, que será o subsídio para os 
debates que ocorrerão na Conferência.
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O governo brasileiro tem demonstrado comprometimento e mobilização com relação à discussão do trabalho 
doméstico, o que resultou em uma participação ativa nas discussões que aconteceram no ano passado; 
perspectiva que se manterá nas discussões deste ano. Ademais, esta mobilização tem contribuído também 
para manter o tema da valorização do trabalho doméstico e da promoção dos direitos das trabalhadoras 
domésticas na agenda política do país.
12/05/2011

ESCRITÓRIO DA OIT DISCUTE PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL COM GOVERNO E 
REPRESENTAÇÕES DE EMPREGADORES E DE TRABALHADORES

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil promoveu 
nos dias 11 e 12 de maio, em Brasília, por meio do Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção da 
Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social, três reuniões com representantes das Centrais Sindicais, 
Empresários e do Governo brasileiros. As reuniões tiveram por objetivo estabelecer um diálogo sobre 
a convergência do conceito do Piso de Proteção Social com as políticas sociais praticadas pelo Brasil e 
que poderiam, potencialmente, ser compartilhadas com outros países em desenvolvimento. A Reunião foi 
conduzida pelo Departamento de Seguridade Social da OIT de Genebra.
A finalidade desta Reunião foi contribuir para a difusão do conceito do Piso de Proteção Social que foi um 
dos principais temas central da 100ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) realizada em 
junho em Genebra. O Piso de Proteção Social tem como objetivo universalizar uma proteção mínima aos 
trabalhadores sem requerer contrapartida contributiva, ou seja, priorizar a extensão da proteção básica aos 
setores da sociedade que dela estão excluídos e, posteriormente, aprofundar a qualidade dos benefícios aos 
que já se encontram no sistema.
13/05/2011

18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 
O dia 18 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes porque nesse dia, em 1973, uma menina foi sequestrada, brutalmente espancada, estuprada 
e assassinada na cidade de Vitória - ES. No ano de 2000, essa data foi instituída pela Lei Federal nº 9.770 
com o propósito de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes e para a luta pelo fim da violência sexual.
Em 2011, diversas atividades serão realizadas em Brasília e ao redor do Brasil, além de uma campanha na 
Internet pela visibilidade da causa (http://www.carinhodeverdade.org.br).
18/05/2011

COM APOIO DA OIT E DO GOVERNO BRASILEIRO, GOVERNO DE TIMOR LESTE APROVA 
REGIME TRANSITÓRIO DE SEGURANÇA SOCIAL

No dia 25 de maio, foi aprovado pelo Conselho de Ministros de Timor Leste, o Regime Transitório de 
Segurança Social do país. O Regime Transitório tem como objetivo garantir as necessidades básicas de 
proteção social dos trabalhadores do Estado e dos seus familiares, bem como será um início de um regime 
de previdência social em Timor Leste e constitui o primeiro passo para a criação de um sistema universal 
de proteção social no país.
A aprovação do Regime Transitório de Segurança Social de Timor Leste foi o primeiro avanço na construção 
da proteção social do país e contou com o apoio do Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção da 
Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social, que tem como instituições cooperantes a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) – através do Ministério da 
Previdência Social - e o Governo de Timor Leste.
O Projeto Timor Leste foi assinado durante a 99ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) 
de 2010 e pretende fortalecer as políticas timorenses de proteção social por meio da criação de políticas 
públicas voltadas para a área de Previdência Social, bem como desenvolver instrumentos de capacitação, 
visando o fortalecimento da capacidade institucional do Estado de Timor Leste no campo da proteção social.
O Programa de Aliança entre o Brasil e a OIT para a Cooperação Sul-Sul na àrea de Seguridade Social foi 
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assinado em 16 de junho de 2009, durante a Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, e teve o 
início de suas atividades na OIT/Brasil em fevereiro de 2010.
O objetivo geral deste Programa é contribuir para a ampliação da cobertura e efetividade dos sistemas de 
seguridade social nos países parceiros. Outra finalidade do Programa é contribuir para a disseminação das 
boas práticas brasileiras, do fortalecimento da cooperação técnica que o Brasil desenvolve com países 
latinoamericanos e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da capacidade dos técnicos 
brasileiros envolvidos no programa, sempre tendo em consideração os valores, métodos de trabalho e 
instrumentos adotados pela OIT na implementação da Agenda de Trabalho Decente.
Leia o item 3 dos comunicados aqui disponíveis
31/05/2011

CAMPANHA CONTRA O TRABALHO PERIGOSO PARA CRIANÇAS É LANÇADA NA CÂMARA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Foi lançada hoje (09/06), em solenidade na Câmara dos Deputados, a 
mobilização nacional para o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é lembrado no dia 12 de 
Junho. A campanha foi lançada com a presença de deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, de representantes de Ministérios, do Forum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Cerca de 50 crianças do Centro de Referência da Assistência Social de Santa Maria apresentaram aos 
presentes suas idéias sobre como o trabalho infantil deveria ser encarado pelas autoridades e pela sociedade 
brasileira. Também participaram crianças do programa Piá Legal e do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Capão da Canoa (RS).
O combate ao trabalho infantil perigoso é o tema da campanha deste ano. Segundo o coordenador do Programa 
Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Renato Mendes, a campanha de 2011 quer chamar a 
atenção para os riscos à saúde e à integridade moral que as crianças correm neste tipo de trabalho.
“A menina que trabalha como doméstica realiza um trabalho perigoso. Ela corre risco até de violência sexual 
e de deixar a escola. Crianças que estão na esquina, crianças que trabalham na agricultura familiar com 
agrotóxico. Criança que trabalha na produção de alimentos para mesa do brasileiro está exposta a riscos 
na sua saúde”, explicou.
Ele disse ainda que, apesar de o governo brasileiro ser referência no combate ao trabalho infantil, é 
preciso que haja mais fiscalização e também mais ações que permitam manter essas crianças na escola. 
“A fiscalização no trabalho não é suficiente porque essas crianças não estão na relação formal de trabalho, 
elas estão numa situação informal. Para isso, é preciso desenvolver uma metodologia ativa de educação 
para essas crianças, por meio da escola, por meio dos conselheiros tutelares.”
Mendes ressaltou que a sociedade pode se mobilizar denunciando onde há crianças trabalhando, por 
meio dos conselhos tutelares ou do Ministério Público do Trabalho. Além disso, as pessoas podem ligar 
para o Disque 100, que recebe denúncias de violação dos direitos da criança, sejam elas de exploração 
sexual ou de trabalho.
A coordenadora da Frente Parlamentar Mista dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, deputada 
federal Erika Kokay (PT-DF), disse que a sociedade precisa refletir sobre o fato de o trabalho infantil ser 
tolerado somente quando envolve crianças de baixa renda. “É preciso que a sociedade reflita sobre o 
fato de o trabalho infantil ser aceito e naturalizado no caso de crianças de baixa renda. A sociedade, 
muitas vezes, fala que é melhor trabalhar do que estar no crime como se esses fossem os dois caminhos 
possíveis. Mas eles não levam a uma infância bem vivida”.
“A educação e a saúde são direitos básicos de todas as crianças e adolescentes do país”. A afirmação foi 
feita pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA). Lídice ressaltou a necessidade de se acabar com o trabalho 
infantil no país. “Não podemos mais permitir que os adultos ganhem dinheiro com o trabalho das crianças”, 
disse ela.
Em todo o mundo, cerca de 215 milhões de crianças trabalham, das quais 115 milhões em atividades que 
trazem riscos à saúde e à vida, como em lixões e nas ruas. No Brasil, cerca de 4,5 milhões de crianças 
e adolescentes trabalham, mas ainda não há dados sobre quantas estão em atividades consideradas 
perigosas, segundo Renato Mendes.
Com informações da Agência Câmara e Agência Brasil
08/06/2011
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFINE AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Governo do Distrito Federal também lançará sua Agenda de Trabalho Decente. 
Por meio de decreto, divulgado no dia 11 de maio, o governador Agnelo Queiroz instituiu o Comitê Gestor 
para a Agenda Brasiliense de Trabalho Decente. O GDF vem se somar à Bahia e Mato Grosso, além da região 
do ABC paulista, como Estados brasileiros que já definiram suas agendas. A capital do Paraná, Curitiba, 
também está discutindo suas prioridades.
A Agenda brasiliense foi formalizada nesta quarta-feira (08/06) durante evento realizado no Ministério do 
Trabalho e Emprego, com a presença do ministro Carlos Lupi, do Governador Agnelo Queiroz e do Senador 
Cristovam Buarque. O Escritório da Organização do Trabalho no Brasil foi representado por Andréa Bolzon, do 
Projeto Conferência Nacional de Trabalho Decente, e por Andrea Araújo, do Programa de Trabalho Decente 
em Países do Mercosul.
“A importância política do Ato de Lançamento da Conferência Distrital de Emprego e Trabalho Recente 
transcende o aspecto unicamente preparatório para a Conferência Nacional do ano que vem. O prestígio de 
um evento dessa natureza, realizado na capital do país na fase inicial das convocatórias estaduais, pode 
acelerar os processos nos estados de modo a garantir uma consulta nacional muito mais democrática e 
participativa”, disse Andréa Bolzon.
São prioridades da agenda do DF geração de emprego, trabalho e renda, microcrédito e qualificação social e 
profissional; fortalecimento do diálogo social, especialmente entre governo, trabalhadores e empregadores; 
propor ações de combate e prevenção do trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
propor ações de combate e prevenção do trabalho análogo ao escravo; combate à discriminação no emprego 
e na ocupação; e propor ações que melhorem a acessibilidade aos trabalhadores com deficiência.
No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido entre o governo brasileiro 
e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a partir de junho de 2003, do Memorando de Entendimento 
que prevê o estabelecimento de um Programa Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma 
Agenda Nacional Decente, em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores.
A promoção do Trabalho Decente é considerada uma prioridade política do governo brasileiro. Essa prioridade 
foi discutida e definida em 11 conferências e reuniões internacionais de grande relevância, realizadas entre 
setembro de 2003 e novembro de 2005.
08/06/2011

NOTA TÉCNICA EXPLICA TODOS OS DETALHES DOS NOVOS INSTRUMENTOS DA OIT DE 
PROTEÇÃO ÀS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DOMÉSTICOS

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A histórica decisão da 100ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 
junho último, de estender às trabalhadoras e trabalhadores domésticos de todo o mundo, os mesmos direitos 
assegurados aos demais trabalhadores, está explicada em uma Nota Técnica preparada pelo Escritório da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. A Convenção nª 189 e a Recomendação nº 201 foram 
traduzidas para o português e todos os detalhes de ambos os intrumentos estão explicados na Nota Técnica.
Os delegados da Conferência adotaram a Convenção sobre os trabalhadores domésticos (2011) no dia 16 
de junho por 396 votos a favor, 16 votos contra e 63 abstenções, e sua Recomendação de acompanhamento 
por 434 votos a favor, oito contra e 42 abstenções. A OIT é a única organização tripartite das Nações Unidas e 
cada um dos seus 183 Estados-membros está representado por dois delegados do governo, um dos empregadores e 
um dos trabalhadores, que podem votar de forma independente.
As novas normas se converteram na Convenção nº 189 e Recomendação nº 201 adotadas pela Organização 
desde que ela foi fundada em 1919. A Convenção é um tratado internacional vinculante para os Estados-
Membros que a ratifiquem, enquanto a Recomendação dá orientações mais detalhadas sobre como a 
Convenção pode ser implementada.
As novas normas da OIT prevêem que os milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos no mundo 
que cuidam das famílias e dos domicílios devem ter os mesmos direitos básicos do trabalho que os outros 
trabalhadores e trabalhadoras, incluindo a jornada de trabalho, o descanso semanal de pelo menos 24 
horas consecutivas, um limite para pagamentos in natura, informações claras sobre os termos e condições 
de emprego, bem como o respeito pelos princípios e direitos fundamentais no trabalho, incluindo a liberdade 
de associação e negociação coletiva.
De acordo com estimativas recentes da OIT com base em estudos ou pesquisas nacionais de 117 países, o 
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número de trabalhadoras e trabalhadores domésticos no mundo é de pelo menos 53 milhões de pessoas. 
Mas especialistas acreditam que, como esse trabalho é feito de forma oculta e sem registros, o total pode 
chegar a 100 milhões de pessoas. Nos países em desenvolvimento, representam percentual entre 4% e 12% 
do trabalho assalariado. Cerca de 83 por cento são mulheres e meninas, e muitos são migrantes.
A Convenção define trabalho doméstico como o trabalho realizado em ou para domicílio(s). Embora estes 
instrumentos abranjam todos os trabalhadores domésticos, fornecem medidas especiais para proteger os 
trabalhadores que podem estar expostos a riscos adicionais devido à sua pouca idade, sua nacionalidade, 
entre outros.
14/07/2011

OIT E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSINAM PROTOCOLO PARA PROMOVER TRABALHO 
DECENTE NOS INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério da Previdência 
Social assinaram nesta quinta-feira, dia 16, em Genebra, um protocolo de intenções para promover o trabalho 
decente por meio das políticas de investimento das entidades de previdência complementar. No documento, 
o MPS e a OIT se comprometem a que entre os critérios de seleção de investimentos dos fundos de pensão 
sejam incluídos o respeito aos valores do trabalho decente, entre os quais o combate ao trabalho infantil e 
forçado, práticas discriminatórias e violações à liberdade sindical.
O evento de assinatura do documento contou com a participação do Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, 
dos ministros da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, e do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, além da 
Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo. A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar 
vai debater, contando com o apoio da OIT, com o sistema de fundos de pensão sobre como incorporar estes 
critérios nas políticas de investimentos dos fundos. Uma vez incorporados os critérios, os fundos deverão, 
nos seus futuros informes sociais, mencionar como foram cumpridos.
Os fundos de pensão complementares, com a previdência social básica (Regime Geral e Regimes Próprios) 
e os benefícios de assistência social, formam os três pilares do sistema de proteção brasileiro. Os fundos 
de pensão são de adesão voluntária e destinam-se a complementar as aposentadorias e pensões da 
previdência social dos trabalhadores do setor formal. Há dois veículos para o financiamento destes benefícios 
complementares: os fundos “fechados” e “abertos”. O memorando de entendimento refere-se aos fundos 
fechados, que são supervisionados pelo Ministério da Previdência Social.
Fundos fechados de previdência privada podem ser de contribuição definida, de benefício definido ou 
mistos (“contribuição variável”). Eles são estabelecidos pelos empregadores, associações ou sindicatos de 
trabalhadores de algum setor de atividade ou de empresa específica e complementam os benefícios do 
regime básico, principalmente aposentadorias e pensões. Normalmente, contribuem para o respectivo fundo 
“fechado” o empregador e o empregado.
Os fundos fechados constituem a principal modalidade de previdência complementar existente no Brasil. Em 
2010, um total de 2,1 milhões de trabalhadores brasileiros contribuiu ativamente para o sistema, e foram 
pagos 659.631 benefícios de velhice, invalidez e sobrevivência. Neste mesmo ano, o valor médio mensal 
dos benefícios foi de R $ 3.178 para as aposentadorias complementares por idade, de R $ 1.354 para as 
aposentadorias de invalidez e R $ 1529 de pensões de sobreviventes.
Os principais fundos fechados também correspondem aos maiores empregadores do país, envolvendo 
empresas públicas e privadas. As entidades fechadas são atores de enorme importância no mercado 
financeiro brasileiro e constituem um dos principais investidores institucionais, com ativos em rápido 
crescimento. No final de 2010, os ativos totais dos fundos fechados totalizaram R$ 565,8 bilhões (cerca de 
20% do PIB), refletindo um grande salto em relação ao nível de 2002, de R$ 189,4 bilhões.
Com a inclusão de critérios de trabalho decente entre as orientações para as políticas de investimento desses 
grandes fundos de pensão, o Brasil e a OIT estabelecem um exemplo inspirador de práticas inovadoras e de 
investimento socialmente responsável, que deve repercutir em nível regional e global.
16/06/2011

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE: NA BAHIA, BARRA DA 
ESTIVA É O PRIMEIRO MUNICÍPIO BRASILEIRO A REALIZAR CONFERÊNCIA PREPARATÓRIA.
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A abertura do ciclo de Conferências Municipais de Emprego e Trabalho Decente, 
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em Barra da Estiva (BA), reuniu mais de 200 pessoas. É a primeira plenária municipal no Brasil a discutir 
o tema, iniciando o processo de preparação da 3ª Conferência Estadual, marcada para os dias 22 e 23 de 
setembro, em Salvador e que culminará na Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente em maio 
de 2012. Até o momento, o estado da Bahia realizará aproximadamente 30 conferências municipais e no mês 
de agosto as conferências regionais.
A conferência em Barra da Estiva, distante 550 km de Salvador, levou até o município representantes do 
Governo do Estado, da Assembléia Legislativa (AL), da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), do Ministério do 
Trabalho através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), de organizações de empregadores 
e de trabalhadores e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Representando o secretário estadual do Trabalho, Nilton Vasconcelos, o chefe de Gabinete da Setre, Elias 
Dourado, destacou que “o trabalho é um direito de todos e que gera direitos sociais. Nesse sentido, gostaria 
de aproveitar esse debate para lançar um desafio, que é a construção do Sistema Unificado de Emprego, 
assim como já existe o Sistema Unificado da Saúde (SUS)”.
Em nome da Organização Internacional do Trabalho, (OIT), Andrea Rivero de Araújo disse que Barra da Estiva 
entra para a história ao abrir o processo preparatório que vai desencadear na 1ª Conferência Nacional do 
Emprego e Trabalho Decente, em maio de 2012, em Brasília.
A Conferência Nacional será precedida por etapas preparatórias no âmbito municipal e/ou estadual ao longo 
de 2011 e deverá envolver aproximadamente 25.000 mil participantes de todo o país. Estará baseada em 
uma estrutura tripartite, constituindo-se, portanto, no mais amplo exercício de diálogo social já ocorrido no 
Brasil. Além disso, será uma oportunidade ímpar de incorporar, na discussão sobre o trabalho decente, a 
diversidade de temas e as diferentes situações existentes em cada uma das regiões do país. Espera-se que 
todas as unidades da federação realizem Conferências estaduais entre os meses de setembro a novembro 
de 2011. A OIT apoiará o processo por meio da assistência técnica.
As discussões no âmbito da Conferência dividem-se em quatro eixos: (1) Princípios e Direitos, (2) Proteção 
Social, (3) Trabalho e Emprego e (4) Fortalecimento dos atores tripartites e do diálogo social como instrumento 
de governabilidade democrática.
Com informações do Governo da Bahia
16/06/2011

OFICINAS TÉCNICAS DÃO INÍCIO ÀS DISCUSSÕES DE INDICADORES DE TRABALHO 
DECENTE PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Como preparação para a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 
convocada para maio do próximo ano, terá início na próxima terça-feira, dia 26 de julho, em Curitiba (PR), 
uma importante etapa do evento. É a Oficina de Capacitação em Construção e Análise de Indicadores de 
Trabalho Decente. A reunião de Curitiba reunirá técnicos das mais diversas instituições dos Estados da 
Região Sul.
As Oficinas são preparatórias às Conferências Estaduais de Emprego e Trabalho Decente, que serão 
realizadas no período de setembro a novembro de 2011. As demais Oficinas serão realizadas em 2 de agosto 
em Campo Grande (MS), Recife (PE), no dia 9 de agosto, Fortaleza (CE), em 11 de agosto, Belém (PA), em 23 
de agosto, e Belo Horizonte (MG), em 30 de agosto, reunindo todos os Estados.
Durante a realização das Oficinas será apresentada a metodologia de construção e análise de indicadores de 
Trabalho Decente, para subsidiar a elaboração de diagnósticos regionais e estaduais, que servisão de base 
para a construção de uma Política Nacional de Trabalho Decente. Para José Ribeiro, Coordenador Nacional 
do Projeto Monitorando e Avaliando o Progresso do Trabalho Decente no Brasil e instrutor das Oficinas, “os 
diagnósticos permitirão conhecer as realidades e especificidades regionais/estaduais no que concerne aos 
avanços e desafios no âmbito do Trabalho Decente e do respectivo contexto socioeconômico que condiciona 
a sua promoção. Desse modo, se constituirão em insumo fundamental e estratégico para nortear o debate 
sobre as prioridades, resultados, metas e indicadores do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 
assim como sobre as diretrizes para a construção da Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente”.
No âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Escritório do Brasil vem desenvolvendo, 
em parceria com a Comissão Européia, o Projeto (MAP), que trabalha conjuntamente com agências 
governamentais (incluindo os Ministérios do Trabalho), Institutos Nacionais de Estatística, organizações 
de empregadores e trabalhadores e institutos de pesquisa, com o objetivo de fortalecer a capacidade dos 
países em desenvolvimento em matéria de monitoramento e avaliação do progresso em termos do Trabalho 
Decente. Trata-se de um projeto piloto em âmbito munidal, que abarca dez países, sendo dois deles na América 
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Latina: Brasil e Peru.
“Em decorrência das desigualdades regionais e socioeconômicas ainda existentes no Brasil, em muitos 
casos as prioridades e os caminhos para a promoção do Trabalho Decente podem ser diferentes nas 
distintas unidades da federação. Conhecer tais especificidades é de suma importância para delinear e 
implementar ações regionalizadas”, disse Ribeiro. “As ferramentas de monitoramento e avaliação permitirão 
o acompanhamento sistemático da evolução das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores e 
trabalhadoras no país, o que, por sua vez, irá subsidiar a definição de prioridades e elaboração de políticas 
específicas direcionadas para a melhoria das suas condições de vida”.
A I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (I CNETD), marcada para o mês de maio de 
2012, tem por finalidade a promoção de um amplo debate no território nacional envolvendo a temática das 
políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social. Seu objetivo geral é contribuir para a construção, 
o fortalecimento e a promoção de uma Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente.
Convocada pelo Decreto Presidencial de 24 de novembro de 2010, a conferência tem objetivos específicos, 
entre eles a divulgação, debate e avaliação das prioridades e parâmetros estabelecidos no Plano Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente; a apresentação de subsídios para discussão e implementação da Agenda 
Nacional do Trabalho Decente e do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente; a proposição de políticas 
que fortaleçam a proteção social aos trabalhadores e suas famílias, em especial para os grupos sociais mais 
vulneráveis; a proposição de iniciativas com vistas à promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento e 
não discriminação no mundo do trabalho.
No âmbito federativo e institucional, os objetivos são a indicação de prioridades de atuação do poder 
público na consecução da Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente; a proposição aos governos 
Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de estratégias e diretrizes para elaboração, ampliação 
e consolidação de uma política nacional de emprego e trabalho decente; a proposição e o fortalecimento 
de mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os entes federativos e destes com as 
organizações de empregadores e trabalhadores.
20/07/2011

SEMINÁRIO LEVA DISCUSSÃO SOBRE HIV/AIDS AO AMBIENTE DE TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Com objetivo de capacitar e certificar empresas a respeito da criação de um 
ambiente oportuno de diálogo saudável aos empregados convivendo com o vírus HIV/Aids, no dias 20 e 21 
de junho, o Grupo de Apoio às Pessoas Vivendo Com HIV/AIDS e à Prevenção (GAPP) realizou, com apoio 
da empresa Vale, o 1º Seminário HIV/AIDS nos locais de trabalho. O tema “Trabalhando o Conhecimento 
e Combatendo o Preconceito” foi abordado em palestras e debates proferidos por representantes de 
instituições como: DST-AIDS e Hepatites Virais, Ministério da Saúde, Serviço Social da Indústria do Pará. O 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil foi representado por Ana Lúcia Monteiro, 
ponto focal para HIV/Aids no mundo do trabalho.
Cerca de 60 pessoas de empresas que atuam no complexo de Carajás na área de mineração estiveram 
presentes, como: Vale, Colossos, MCE, Sotreq, Integral, Proativa, Pró Saúde, Prossoma, Bioqualyt, Séculos, Geosol, 
Multiservice e Governo Municipal.
“O formato desse seminário é o primeiro na região Norte, pois contou com a participação direta de pessoas 
vivendo com HIV e AIDS, como Gilvan Silva presidente do GAPP+ que vive com HIV há 16 anos. Criar um 
ambiente saudável dentro do local de trabalho foi o nosso ponto focal. A empresa deve ser uma segunda 
família para que o empregado possa sair feliz de casa sabendo que pode encontrar em seu trabalho um 
espaço onde se sinta à vontade e acolhido”, afirmou o coordenador geral do GAPP+, Joddal Simon.
30/06/2011

CENTRO-OESTE E NORDESTE TAMBÉM REALIZAM OFICINAS TÉCNICAS DE INDICADORES 
DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – As regiões Centro-Oeste e Nordeste também se engajaram na realização das 
oficinas de capacitação em construção e análise de indicadores de Trabalho Decente. Essa é uma atividade 
organizada no âmbito do acordo de cooperação técnica entre o Forum Nacional de Secretarias do Trabalho 
(FONSET) e a OIT e atende a uma solicitação apresentada pelo FONSET ao Escritório da OIT no Brasil no 
sentido da capacitação dos técnicos das diferentes secretarias estaduais em termos da produção e análise 
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de indicadores de trabalho decente.
Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, sediou nos dias 1º e 2 de agosto a oficina reunindo os Estados 
do Centro-Oeste. Participaram do evento delegações de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com objetivo 
de extrair das bases de dados oficiais, aspectos que possam demonstrar quantitativa e qualitativamente 
como estão as relações de trabalho em seus territórios. Nesses estados ocorrerão também Conferências 
Estaduais, preparatórias à I Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente, que acontecerá em 
Brasília em maio de 2012.
As próximas oficinas serão realizadas em Recife, nos dias 8 e 9 de agosto, e em Fortaleza, nos dias 10 e 
11. Na capital pernambucana estarão reunidas representações de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Paraíba. E, em Fortaleza, os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão.
04/08/2011

REGIÕES NORTE E SUDESTE ENCERRAM CICLO DE OFICINAS DE INDICADORES DE 
TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Os Estados das Regiões Norte e Sudeste encerrarão, na próxima semana, o ciclo 
de oficinas regionais de capacitação em construção e análise de indicadores de Trabalho Decente. Essa é 
uma atividade organizada no âmbito do acordo de cooperação técnica entre o Forum Nacional de Secretarias 
do Trabalho (FONSET) e a OIT e atende a uma solicitação apresentada pelo FONSET ao Escritório da OIT no 
Brasil no sentido da capacitação dos técnicos das diferentes secretarias estaduais em termos da produção e 
análise de indicadores de trabalho decente.
A oficina da região Norte será realizada nos dias 22 e 23 de agosto em Belém, reunindo, além do Pará, 
representantes do Amapá, Tocantins, Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Nos dias 29 e 30, em Belo Horizonte, 
estarão reunidos os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
Esses indicadores serão utilizados para a elaboração de diagnósticos sobre o trabalho decente que, por sua 
vez, deverão subsidiar as Conferências Estaduais de Emprego e Trabalho Decente, que serão realizadas no 
período de setembro a novembro de 2011.
Durante a realização das Oficinas está sendo apresentada a metodologia de construção e análise de 
indicadores de Trabalho Decente utilizada pelo Escritório da OIT na elaboração do Perfil do Trabalho Decente 
no Brasil, divulgado em 2009, no âmbito do Projeto Monitorando e Avaliando o Progresso do Trabalho 
Decente no Brasil (MAP).
O Projeto (MAP), desenvolvido pela OIT em parceria com a Comissão Européia, trabalha conjuntamente 
com agências governamentais (incluindo os Ministérios do Trabalho), Institutos Nacionais de Estatística, 
organizações de empregadores e trabalhadores e institutos de pesquisa, com o objetivo de fortalecer a 
capacidade dos países em desenvolvimento em matéria de monitoramento e avaliação do progresso em 
termos do Trabalho Decente. Trata-se de um projeto piloto em âmbito mundial, que abarca dez países, sendo 
dois deles na América Latina: Brasil e Peru.
16/08/2011

COOPERAÇÃO SUL-SUL: BRASIL E PARCEIROS ANALISAM AVANÇOS NO COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro será realizada em Salvador, BA, 
mais uma visita de intercâmbio do Programa de Parceria Brasil-OIT para a Promoção da Cooperação Sul-
Sul na área da erradicação do trabalho infantil em benefício do Equador, Paraguai e Bolívia financiado pela 
Agência Brasileira de Cooperação. Esta iniciativa é articulada com o Projeto Regional de Cooperação Horizontal 
para o Combate ao Trabalho Infantil, financiado com recursos do Departamento do Trabalho Norte-Americano.
Também haverá participação de representantes do Estado do Mato Grosso, onde vem sendo desenvolvido um 
trabalho de aprendizagem para jovens com risco de envolvimento com o trabalho infantil.
O Brasil vem acumulando experiências e consolidando-se como um país que tem boas práticas na área de 
prevenção e eliminação do trabalho infantil. A avaliação e sistematização dessas práticas foram feitas pela 
Subcomissão de Assuntos Internacionais da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI) 
e têm forte potencial para serem compartilhadas com outros países.
Com o objetivo de compartilhar as boas práticas, será realizada a “Visita de Intercâmbio de Experiências 
sobre Políticas e Programas Públicos dirigidos à Proteção de Jovens e Adolescentes Trabalhadores de 
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14 a 17 anos”. Estarão presentes representantes de governos e de organizações de empregadores e de 
trabalhadores dos quatro países.
O primeiro dia do encontro será realizado no Hotel Vila Galé (Rua Morro do Escravo Miguel, 320, Ondina) 
e serão feitas palestras sobre temas como a Agenda Nacional de Juventude e a Política Nacional de 
Aprendizagem, idade mínimas para admissão ao emprego, trabalhos perigosos proibidos para menores de 
18 anos e fiscalização do trabalho, lei de aprendizagem, o papel do Ministério Público do Trabalho e sua 
atuação na erradicação do trabalho infantil na Bahia.
Nos outros dois dias, serão realizadas visitas de campo para apresentação de projetos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Instituto 
Walmart, da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE). No quarto dia haverá apresentação de 
experiências de aprendizagem e formação técnica dos países visitantes e do Estado de Mato Grosso.
24/08/2011

BRASIL INICIA PROCESSO DE DIÁLOGO SOCIAL SEM PRECEDENTES
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – O Brasil iniciou hoje nesta cidade uma série de conferências sobre a geração 
de emprego e trabalho decente que constituem um esforço de diálogo social de uma magnitude sem 
precedentes no mundo, disse hoje a Diretora Regional da OIT para a América Latina e o Caribe, Elizabeth Tinoco.
“Em nenhum outros país do mundo realizou-se um esforço de diálogo social como este, enfocado na busca 
de consensos para pôr em prática políticas orientadas à geração de mais e melhores empregos”, disse 
Tinoco, ao participar da III Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente da Bahia, a primeira de uma 
série de 27 eventos similares em todos os estados do Brasil.
As conferências estaduais culminarão com a definição de propostas e a eleição de delegados para uma 
grande Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente convocada pelo governo brasileiro e que 
se realizará em Brasília em maio de 2012. As conferências estaduais foram precedidas por dezenas de 
conferências municipais sobre o mesmo tema.
“Na OIT estamos seguindo este processo desde o seu início, para respaldá-lo e também para aprender”, 
disse a representantes da OIT na Conferência da Bahia, inaugurada pelo governador do Estado, Jaques Wagner.
Tinoco recordou que a conferêrencia da Bahia é a terceira que se realiza neste estado sobre o tema do trabalho 
decente. Este estado também foi o primeiro no mundo que gerou uma Agenda de Trabalho Decente, em 2006.
A Diretora Regional da OIT destacou a importância de geração de políticas especificamente orientadas à 
criação de empregos e para preservar a renda das pessoas através de esquemas inovadores de proteção 
social. “O crescimento econômico é indispensável para produzir emprego, mas não é suficiente”, acrescentou.
Durante a inauguração das conferências estaduais no Brasil, Tinoco também lembrou que o pais, como 
outros da América Latina, conseguir resistir aos efeitos da crise internacional e está experimentando os 
benefícios da recuperação, mas alertou que o perigo de uma nova recessão no mundo industrializado geram 
uma situação de incerteza.
“A América Latina conseguiu recuperar em 2010 os níveis de desemprego urbano de antes da crise, de 7,3 
por cento, e essa taxa continua caindo em 2011, mas os países não devem baixar a guarda diante do que 
está acontecendo com as economias de outros lugares do mundo”, afirmou.
Tinoco destacou que a região alcançou estes resultados com a contribuição de políticas baseadas na 
expansão do gasto fiscal e em medidas dirigidas a preservar os empregos e a renda das pessoas. “Foi uma 
demonstração de como as políticas que têm como eixo a criação de mais e melhores empregos beneficiam 
de forma direta a economia”.
Em seu discurso, recordou que o Brasil chegou a ter um crescimento econômico de 7,5 por cento no ano 
passado, alcançando a taxa mais baixa de desemprego de sua história, de 6,3 por cento. Por outro lado, 
recordou que segundo dados oficiais quase 30 milhões de pessoas superaram a pobreza e foram gerados 
15 milhões de empregos formais. Também fez referência aos esforços do Brasil para combater o trabalho 
infantil e o trabalho escravo.
“Isto é trabalho decente”, disse Tinoco.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
“No entanto, persistem muitos desafios como a derrota da desigualdade através do emprego, da erradicação 
definitiva do trabalho escravo e do trabalho infantil, da igualdade de gênero e de continuar os esforços para 
gerar empregos para os jovens, de maneira que lhes devolvamos a esperança”, afirmou Tinoco.
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A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, pronunciou a palestra de abertura da Conferência, com 
o tema “A Agenda de Trabalho Decente no Brasil e a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente”.
23/09/2011

DISTRITO FEDERAL REALIZA I CONFERÊNCIA DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Distrito Federal é a segunda unidade da Federação a realizar sua Conferência 
de Emprego e Trabalho Decente. Durante dois dias, 28 e 29 de setembro, delegados representando o Governo 
e organizações de empregadores e de trabalhadores discutirão as propostas que, ao final do encontro, serão 
referendadas em reunião plenária e levadas à Conferência Nacional, que se realizará em maio de 2012.
O processo das conferências estaduais começou nos dias 22 e 23, quando o Estado da Bahia realizou sua 
III Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente. Em Brasília, os grupos de trabalho discutirão em 
torno de quatro eixos temáticos: Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, Proteção Social, Trabalho 
e Emprego, Fortalecimento do Tripartismo e do Diálogo Social como Instrumento de Governabilidade 
Democrática. No final do primeiro dia da Conferência, os participantes serão recebidos pelo ministro do 
Trabalho, Carlos Lupi.
Segundo o secretário do Trabalho do Distrito Federal, Glauco Rojas, a idéia é transformar Brasília em exemplo 
de trabalho decente. “Não temos o direito de não ter trabalho decente em Brasília. Vamos ser exemplo no 
mercado de trabalho com ações de integração e afirmação de políticas de trabalho e emprego”, afirmou. A 
última plenária preparatória à Conferência foi realizada no dia 17 e houve reuniões nas cidades satélites de 
Taguatinga, Sobradinho e Gama.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), Juan Somavia, e se refere à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres 
tenham acesso a um emprego em condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
27/09/2011

MINAS GERAIS REALIZA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA DEBATER O TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Após realizar cinco conferências regionais no Estado, a Secretaria de Estado de 
Trabalho e Emprego (SETE) conclui os preparativos para a 1ª Conferência Estadual de Emprego e Trabalho 
Decente de Minas Gerais. O encontro terá início na quinta-feira, dia 6, às 14h30, no auditório da Faculdade 
de Direito da UFMG, no centro da capital mineira.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, apresentará 
a palestra de abertura da Conferência, com o tema “A Trajetória da Agenda de Trabalho Decente no Brasil”.
Também participarão Hélio Rabelo, Secretário Adjunto da Secretaria de Trabalho e Emprego de MG, com a 
palestra “Conferências de Emprego e Trabalho Decente em Minas Gerais”; Mário Barbosa, Assessor Especial 
para Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, que apresentará o Plano Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente; e Marcelo Pires Mendonça, Secretário Nacional de Articulação Empresarial da 
Presidência da República, sobre “A Participação Social no Governo Federal”.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
Para dar continuidade aos trabalhos, no dia 7, os 300 delegados eleitos nas conferências regionais, 
representantes do governo e de organizações de empregadores e de trabalhadores, se reunirão em quatro 
grupos temáticos: Proteção Social, Trabalho e Emprego, Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, e 
fortalecimento dos atores tripartites. Os grupos discutirão as propostas extraídas nos encontros regionais e, 
em plenária, serão votadas as propostas e eleitos os 60 delegados que vão representar o Estado de Minas 
Gerais na Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, marcada para maio de 2012, em Brasília.
Foram sede das Conferências Regionais as cidades de Araxá (Região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 
Noroeste), Varginha (Região Sul), Governador Valadares (Região da Zona da Mata e Rio Doce), Montes Claros 
(Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas) e Belo Horizonte (Região Central e Centro-Oeste).
Esta é a terceira Conferência Estadual, de 27 programadas entre os meses de setembro e novembro. O 
Estado da Bahia e o Distrito Federal foram as duas primeiras unidades da Federação a realizarem suas 
Conferências.
Com informações da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais.
05/10/2011
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CONFERÊNCIA DEBATE DIREITOS DO TRABALHADOR E A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL E ESCRAVO NO RN
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Natal vai sediar nas próximas quinta e sexta-feiras, dias 13 e 14, a 1ª 
Conferência Estadual do Emprego e Trabalho Decente. O evento é promovido pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), em parceria 
com o Conselho Estadual de Emprego (CESEM). “Estas conferências têm se constituído em verdadeiros 
espaços democráticos de debates nos quais a sociedade civil tem ampla participação”, disse o secretário 
Luiz Eduardo Carneiro da Costa, da SETHAS.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, apresentará 
a palestra de abertura da Conferência, com o tema “A Trajetória da Agenda de Trabalho Decente no 
Brasil”. Depois da Bahia, Distrito Federal e Minas Gerais, o Rio Grande do Norte dá sequência à série de 
27 Conferências programadas entre os meses de setembro e novembro, que culminarão na Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em Brasília em maio de 2012.
 Durante dois dias, os conferencistas, divididos em grupos de trabalho, se debruçarão sobre questões como: 
direitos do trabalhador, com foco na igualdade de oportunidade de trabalho para todos; trabalho e renda, 
com enfoque na geração de mais e melhores empregos; proteção social, onde será debatida a prevenção e 
erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, e o fortalecimento dos agentes tripartites, cuja ênfase 
será o diálogo social como mecanismo de agregação entre o governo, os empregadores e os trabalhadores.
Todas as propostas e sugestões elaboradas pelos grupos de trabalho e aprovadas pelo plenário servirão de 
subsídios para a elaboração de uma agenda de trabalho decente para o Rio Grande do Norte.
Ao final da Conferência serão escolhidos 30 delegados que irão representar o Estado na Conferência 
Nacional. Em setembro, antecedendo a conferência estadual, a Sethas realizou, junto com o Cesem, 
seminários regionais preparatórios à etapa estadual nas cidades de Mossoró e Caicó.
A 1ª Conferência Estadual do Emprego e Trabalho Decente reunirá representantes instituições governamentais, 
gestores e secretários municipais, representantes das entidades patronais e das principais centrais sindicais, 
além de entidades da sociedade civil organizada, e objetiva a elaboração de um amplo debate envolvendo as 
políticas públicas voltadas ao trabalho, emprego e proteção social.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
11/10/2011

TOCANTINS REALIZA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Depois de realizar oito conferências regionais, o Estado de Tocantins se prepara 
para a 1ª Conferência Estadual e Trabalho Decente, que acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, em Palmas.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, apresentará 
a palestra de abertura da Conferência,  com o tema “A Trajetória da Agenda de Trabalho Decente no Brasil”. 
Depois da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, Tocantins dá sequência à série de 
27 Conferências programadas entre os meses de setembro e novembro, que culminarão na Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em Brasília em maio de 2012.
A Conferência é coordenada pela Setas – Secretaria do Trabalho e da Assistência Social e reunirá 245 
delegados que discutirão as propostas tocantinenses a serem apresentadas na Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente. Os delegados discutirão medidas destinadas a erradicar o trabalho infantil, o trabalho 
escravo, além de combater a informalidade e incentivar a criação de empregos.
“Precisamos aquecer as discussões acerca do trabalho decente no Tocantins, já que a Conferência Nacional 
acontecerá no ano que vem. Pretendemos levar não só essas demandas discutidas nas conferências 
regionais, mas também as nossas dificuldades e as soluções encontradas na nossa região. Precisamos 
mudar a realidade na área de trabalho no nosso Estado”, enfatiza o secretário da Setas, Agimiro Costa.
Nas conferências regionais realizadas em agosto de 2011, houve uma grande participação de representações 
de empregadores, de trabalhadores, do poder público e da sociedade civil.
Como etapa preparatória, as regionais aconteceram nos municípios de Araguatins, Porto Nacional, Dianópolis, 
Guaraí, Paraíso, Gurupi, Araguaína e Palmas. As atividades foram intensas e os participantes discutiram 
quatro eixos temáticos: Princípios e Direitos, Proteção Social, Trabalho e Emprego e Fortalecimento dos 
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atores tripartites.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
18/10/2011

TERESINA SEDIA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Teresina sediará a I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente, nos 
dias 21 e 22 de outubro. O evento reunirá no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI) 
representantes do Poder Público, de organizações de empregadores e de trabalhadores, além de integrantes 
da sociedade civil.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, apresentará 
a palestra de abertura da Conferência, com o tema “A Trajetória da Agenda de Trabalho Decente no Brasil”. 
Depois da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Tocantins, o Piauí dá sequência à série 
de 27 Conferências programadas entre os meses de setembro e novembro, que culminarão na Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em Brasília em maio de 2012.
O foco das discussões estará centrado nos quatro eixos em que o conceito de trabalho decente se apóia, 
segundo a OIT: respeito às normas e aos princípios e direitos fundamentais no trabalho; diálogo social; 
promoção do emprego de qualidade e proteção social.
A Conferência é realizada pela Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo (SETRE) e vem sendo 
preparada desde o mês de agosto através das conferências regionais realizadas nos municípios de Campo 
Maior, Floriano, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Picos, Teresina, Bom Jesus e Parnaíba. Nesses encontros 
foram eleitos os delegados que representarão cada região na Conferência Estadual.
“Iremos realizar um amplo debate sobre o trabalho decente. Este é um momento ímpar em que cada 
entidade responsável poderá, de forma igualitária, opinar, acrescentar e construir idéias sobre o trabalho 
decente. Além disso, iremos eleger oito delegados que nos representarão na Conferência Nacional”, destaca 
a secretária do Trabalho, Larissa Maia.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
19/10/2011

NEGOCIAÇÃO COLETIVA: OIT E DIEESE LANÇAM PUBLICAÇÃO COM CLÁUSULAS RELATIVAS 
A GÊNERO E RAÇA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) lançaram no dia 17 de 
outubro em São Paulo a publicação “Negociação de Cláusulas de trabalho relativas à igualdade de gênero 
e raça 2007-2009”. O evento teve a participação da Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, do Diretor 
Adjunto, Stanley Gacek, do especialista do Programa de Atividades para os Trabalhadores na América Latina, 
Carlos Rodríguez, além do Coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, José Silvestre de Oliveira, e 
dirigentes sindicais de todo o país.
“As questões relativas à igualdade de gênero e raça têm presença crescente nos processos de negociação 
coletiva no país. Isso pode ser observado através do aumento do número
de cláusulas existentes nos acordos e convenções coletivas, em especial no que se refere às questões 
de gênero. Fortalecer esses processos é um aspecto central da estratégia sindical para a construção da 
igualdade de gênero e raça, assim como para o avanço nas relações de trabalho e no ambiente produtivo 
das empresas”, afirma, na apresentação da publicação, a Diretora do Escritório da OIT.
O estudo “Negociação de Cáusulas de Trabalho Relativas à Igualdade de Gênero e Raça 2007-2009” analisa 
a evolução da incorporação das cláusulas de gênero nos processos de negociação coletiva no país e das 
cláusulas relativas à igualdade racial no período de 2007 a 2009. Como o estudo é um acompanhamento de 
publicações anteriores, a OIT e DIEESE têm monitorado as alterações e melhorias em cláusulas de gênero há 
16 anos, e sobre as cláusulas de igualdade racial por oito anos.
A OIT e o DIEESE esperam, com essa publicação, contribuir para a reflexão dos diversos atores do mundo do 
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trabalho acerca da importância e potencialidade da negociação coletiva como instrumento e estratégia para 
a promoção da igualdade de gênero e raça, assim como fortalecer a sua atuação nesse âmbito. “Esperamos 
também, nessa medida, contribuir para o aprimoramento dos processos de diálogo social e para a promoção 
do trabalho decente no Brasil”, afirma Laís Abramo. 
21/10/2011

PROJETO INÉDITO COMBATE O TRABALHO INFANTIL EM MATO GROSSO

CUIABÁ (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso firmaram uma parceria com o SESI, 
SENAI, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de 
Estado da Educação e Prefeitura de Cuiabá para fomentar ações que promovam a inclusão dos indivíduos 
na sociedade, valorizando o ensino básico e a qualificação profissional e proporcionando aos adolescentes a 
oportunidade de desenvolvimento pessoal e social, guiados por valores de cidadania.
Esta iniciativa surge no contexto das ações de enfrentamento ao trabalho infantil, uma grave violação dos 
direitos humanos, e que no estado atinge aproximadamente 80 mil crianças e adolescentes, das quais um 
percentual de aproximadamente 67% está no meio urbano, segundo dados da PNAD 2009.
É neste contexto que surge O Programa de Ação para Cuiabá, intitulado “Me Encontrei”, contribuindo para o 
combate a esta prática ilegal, em especial às suas piores formas, no contexto de uma ação integral e articulada 
no município de Cuiabá, envolvendo diversas instituições e empresas.
O SENAI, além de participar do processo de articulação, desenho e implementação, assume o importante 
papel de entidade executora do Programa em Cuiabá, responsável também pelo investimento dos recursos 
destinados pela Organização Internacional do Trabalho – OIT para esta iniciativa.
O Comitê gestor do Programa estará estruturado dentro do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil em Mato Grosso (FEPETI/MT), que fará o acompanhamento e monitoramento de sua 
implementação, do qual participa, entre outras instituições, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino 
Público de Mato Grosso (Sintep), com participação fundamental em todo processo, mas especificamente 
nas atividades de comunicação e sensibilização, vitais para o sucesso do Programa.
A proposta é promover o atendimento educacional e vocacional a 2.600 adolescentes inseridos no projeto, 
o encaminhamento de 1.000 deles para admissão, beneficiar 3.000 crianças e suas famílias com acesso 
à educação e outros serviços sociais, além de capacitar 1.200 famílias das crianças retiradas das Piores 
Formas de Trabalho Infantil para o emprego e o empreendedorismo.
De acordo com o superintendente da SRTE/MT, Valdiney de Arruda, não existe referência deste projeto em 
nível nacional, que trabalha ações integradas com diversas instituições: “Para nós, é um desafio conseguir 
instituir um modelo de aprendizagem capaz de garantir que as crianças e adolescentes não entrem no 
mercado de trabalho informal nem sejam aliciadas para a exploração do trabalho infantil, desenvolvendo ao 
mesmo tempo a prevenção e a repressão a esta prática ilegal; buscando a profissionalização e a inserção ao 
mercado de trabalho no momento correto e de maneira consciente”, destacou.
Valdiney de Arruda informou ainda que as empresas interessadas em aderir ao programa devem procurar 
a Superintendência do Trabalho e Emprego no Mato Grosso, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano de Cuiabá ou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Mato Grosso 
para manifestar sua intenção: “Uma das ações previstas pelo programa será o da criação de um selo que 
identifique os empreendedores envolvidos por não serem coniventes e nem pactuarem com o trabalho infantil 
muito menos com aqueles que o utilizam”, salientou.
A OIT, que além de assistir tecnicamente o FEPETI-MT, também executa um projeto de combate às piores 
formas de trabalho infantil na América do Sul, cujo componente nacional foca-se no estado de Mato Grosso, 
e no contexto do qual se executa este Programa de Ação, reafirma o caráter inovador do projeto. “Viabilizar 
o acesso de adolescentes em condições de vulnerabilidade à aprendizagem juvenil, de maneira protegida 
e sem deixar a educação formal é o grande trunfo deste Programa”, esclarece Antonio Carlos de Mello, 
Coordenador Nacional do Projeto da OIT. “Não há outro caminho para o combate ao trabalho infantil a não 
ser por meio de um amplo envolvimento de toda a sociedade e, neste caso específico, o Sistema Fiemt tem o 
mérito de abraçar essa causa junto ao Governo Federal, do Estado e do Município e Cuiabá.”, avalia.
Algumas empresas já sinalizaram quanto à possibilidade de contratação dos aprendizes pertencentes ao 
Programa de Ação para Cuiabá “Me Encontrei”, que se inicia ainda este ano de 2011, com uma turma piloto 
de 50 crianças e adolescentes. Entre elas estão o Grupo Scheffer, a Construtora São Bendito, a Bimetal 
Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgico, a Agrimat – Engenharia Indústria e Comércio, e a Agrimat – 
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Engenharia e Empreendimentos. 
25/10/2011

OIT LANÇA ESTUDO INÉDITO SOBRE O PERFIL DOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil divulgou 
hoje um estudo inédito intitulado “Perfil dos Principais Atores Envolvidos no Trabalho Escravo Rural no Brasil”. 
O estudo traça o perfil dos atores envolvidos na escravidão contemporânea (trabalhadores resgata¬dos, 
aliciadores – os “gatos” – e proprietários rurais). Está baseado em entrevistas qualitativas realizadas junto a 
esses atores e tem como objetivo desenvolver a base de conhecimentos e reflexão sobre o tema e subsidiar 
a elaboração de políticas que possibilitem avan¬çar em forma consistente e definitiva rumo à verdadeira 
abolição do trabalho escravo no Brasil.
O lançamento do estudo ocorre no I Encontro Nacional das Comissões Estaduais para a Erradicação do 
Trabalho Escravo no Brasil, que está sendo realizado em Cuiabá, Mato Grosso, com a presença da Diretora 
do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e do Coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo, 
Luiz Antonio Machado.
“O trabalho forçado constitui a mais clara antítese do trabalho decente”, afirma, no prólogo da publicação, a 
Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo. Em 1995, o Brasil reconheceu oficialmente a existência de 
formas contemporâneas de escravidão no país. “Esse ato constituiu um marco e um passo importantíssimo 
no esforço para enfrentar e erradicar esse crime. Desde então, o país vem desenvolvendo uma série de 
estratégias e instrumentos para combater essa prática, que avilta a dignidade humana”, escreve Laís Abramo.
A escravidão contemporânea é expressão de uma situação de grande vulnerabilidade e miséria que ainda 
afeta importantes contingentes de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A falta de alternativas de trabalho 
decente para um contingente de pes¬soas que não possui qualquer qualificação profissional e a relati¬va 
fragilidade das redes de proteção social obrigam os trabalha-dores, em muitas situações, tanto no campo 
quanto na cidade, a aceitarem condições precárias e degradantes de trabalho, na qual sua dignidade e 
liberdade são violentadas.
Apesar da complexidade do problema, o Brasil é considerado um dos países que mais avançaram no combate 
a essa prática e é apontado como referência mundial, devido à capacidade de articulação entre o governo, 
a sociedade civil, o setor privado e organismos internacionais. Entre 1995 e os dias atuais, mais de 40.000 
trabalhadores foram resgatados dessa condição.
 O estudo foi realizado no âmbito do Projeto de Combate ao Tra¬balho Escravo e Combate ao Tráfico de 
Pessoas implementado pelo Escritório da OIT no Brasil, que contou com o apoio dos governos da Noruega e 
dos Estados Unidos da América. A pesquisa foi realizada por um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que 
colaboram com o Grupo de Estudo e Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (GPTEC/UFRJ): Ma¬ria Antonieta da Costa Vieira (coordenação geral), Regina-Ângela Landim 
Bruno, Alair Molina e Adonia Antunes Prado. Também colaboraram com o trabalho os/as assistentes de 
pesquisa Caroli¬ne Bordalo, Cláudia Alvarenga Prestes, José Evaristo Neto e Maria Nasaré Ferreira Pinto. A 
supervisão técnica foi realizada por Gelba Cavalcante de Cerqueira e Ricardo Rezende Figueira, por parte do 
GPTEC/UFRJ e Andrea Bolzon e Luiz Machado, coordenadores do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo 
da OIT respectivamente entre 2007 e 2009 e de 2010 até a presente data.
25/10/2011

MATO GROSSO DISCUTE TRABALHO INFANTIL E SUSTENTABILIDADE NA I CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
 
CUIABÁ (Notícias da OIT) - No processo de desenvolvimento econômico do Estado, a temática do trabalho 
decente aparece mais uma vez no centro das discussões. Nesse contexto, o Governo do Estado, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), em parceria com vários órgãos, 
realizou nesta semana a I Conferência Estadual do Trabalho Decente.
A solenidade de abertura teve a presença da Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil, Laís Abramo, e da primeira-dama e secretária da Setas, Roseli Barbosa.
Na quarta-feira (26.10), o ciclo de discussões iniciou com a palestra sobre a “Análise da Conjuntura Nacional 
e Mundial: o desenvolvimento sustentável e os déficits de Trabalho Decente”, ministrada pela diretora do OIT 
no Brasil.
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No período vespertino foram organizados os grupos de trabalho para o fortalecimento do diálogo social, que 
são formados por representantes de organizações de empregadores e de trabalhadores e da sociedade civil. 
O evento será encerrado nesta quinta-feira (27.10), com a apresentação do resultado das oficinas e eleição 
dos delegados que irão representar Mato Grosso na Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 
que será realizada em maio de 2012 em Brasília. O Estado dá sequência à série de 27 Conferências Estaduais 
programadas entre os meses de setembro e novembro.
De acordo com a diretora da Organização Internacional do Trabalho no Brasil (OIT), Laís Abramo, o trabalho 
já desenvolvido anteriormente pelo Governo de Mato Grosso na elaboração da Agenda do Trabalho Decente 
tem contribuído para que, cada vez mais, as ações que norteiam as boas práticas do mundo do trabalho 
sejam adotadas.
“As ações já desenvolvidas por Mato Grosso em prol da consolidação do Trabalho Decente colocam o Estado 
em destaque tanto no cenário nacional como internacional, uma vez que por mais que em outros países 
essa temática também seja discutida, ela não está sendo feita de forma tão ampla como podemos observar 
aqui”, afirmou a Diretora da OIT no Brasil, ao lembrar que Mato Grosso foi o segundo estado brasileiro a 
implementar a Agenda do Trabalho Decente.
A I Conferência Estadual do Trabalho Decente tem como eixos temáticos: a definição de Princípios e Direitos, 
a Proteção Social, o Trabalho e Emprego e o Fortalecimento dos Atores Tripartites e do Diálogo Social. Neste 
contexto, a igualdade de oportunidades e de tratamento ao trabalhador, saúde e segurança no ambiente 
organizacional, a erradicação do trabalho infantil e o tráfico de pessoas são alguns dos assuntos tratados 
pelos participantes do encontro.
“Nossa intenção agora é definir as prioridades de Mato Grosso para construção de políticas públicas de 
trabalho e emprego e a completa erradicação de todas as formas de trabalho degradante”, destacou o 
coordenador da conferência e secretário adjunto de Assistência Social da Setas, José Rodrigues, ao apontar 
que a promoção de condições dignas de trabalho e emprego é de suma importância para o país.  
A Conferência Estadual de Trabalho Decente integra as atividades da Agenda Nacional de Trabalho Decente, 
criada em 2006, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e coordenada nacionalmente 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Agenda de Trabalho Decente para Mato Grosso tem como metas 
a criação de emprego e qualidade para homens e mulheres; a extensão da proteção social; a promoção e o 
fortalecimento do diálogo social; e o respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos 
na Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais da OIT.
O conceito de Trabalho Decente foi formalizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, e 
definido como toda ocupação produtiva, adequadamente remunerada, exercida em condições de liberdade, 
equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna ao trabalhador.
27/10/2011

MARANHÃO REALIZA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Depois de passar pelas Regionais de Itapecuru-Mirim, Santa Inês, Presidente 
Dutra e Imperatriz, e ainda a macro-regional metropolitana de São Luís, a discussão promovida pelas 
Conferências de Emprego e Trabalho Decente chegou à sua etapa estadual, nos dias 25 e 26 de outubro, 
reunindo as propostas dos mais de 180 municípios presentes às etapas regionais.  
Com uma média de participação de até 250 pessoas por regional, as conferências reuniram representações 
das organizações der empregadores, de trabalhadores e da sociedade civil.
O Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Stanley Gacek, 
destacou na abertura do encontro que a discussão sobre o tema “se espraia por todo o território nacional 
e é uma oportunidade única para incorporá-la à diversidade de situações, problemas e oportunidades que 
caracteriza esse grande país”.
O vice-governador do Estado, Washington Luiz, destacou a importância da participação do governo e da 
sociedade na discussão das políticas públicas relacionadas ao trabalho. “O objetivo da Conferência é 
combater o trabalho escravo e infantil. E isso precisa ser mais que tema de discussão e sim uma meta 
da sociedade. Por isso, é importante a participação do governo e da sociedade civil por meio de suas 
representações”, disse.
A criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção social, a promoção e 
fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalhador no trabalho 
são os principais eixos de discussão, promoção e aplicação do Trabalho Decente, conceito formalizado pela 
OIT em 1999.
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“É fundamental puxar essa discussão no Maranhão. E mais importante do que discutir é transformar em 
prática esse conceito”, declarou o secretário de Trabalho, José Antônio Heluy, coordenador-geral das Conferências.
Ele explica ainda que o debate sobre o tema vem se desenvolvendo desde 2003 em nível federal. “A chegada 
desse debate aos Estados é um passo importante para o fortalecimento da Agenda Nacional de Trabalho 
Decente porque é o meio mais seguro de conhecermos as particularidades de cada região, de cada Estado e 
torná-la uma política pública abrangente de fato”, destaca o secretário.
A plenária da Conferência Estadual, formada por delegados eleitos durante as conferências regionais, 
assume a responsabilidade de debater e aprovar as propostas aprovadas pelas discussões nas conferências 
regionais.
A solenidade de abertura da Primeira Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente teve a presença 
do secretário de Trabalho da Bahia, Nilton Vasconcelos. Ele também é o presidente do Fórum Nacional de 
Secretarias do Trabalho (FONSET) e apresentou um painel sobre o Trabalho Decente sob a perspectiva do 
Poder Público.
27/10/2011

RIO GRANDE DO SUL QUER SER EXEMPLO NO TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Mais de 600 pessoas participaram da I Conferência Estadual de Emprego 
e Trabalho Decente realizada em Porto Alegre. A Diretora do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, fez a palestra de abertura do evento com o tema “A Trajetória da 
Agenda de Trabalho Decente no Brasil”.
“Para que tenhamos realmente estabelecido este conceito (de trabalho decente), precisamos que haja 
a convergência de quatro eixos principais, que são a geração de mais e melhores empregos, extensão da 
proteção social, fortalecimento do diálogo social e a promoção dos direitos no trabalho”, disse a Diretora da OIT.
O secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Luís Augusto Lara, disse que os resultados da I 
Conferência serão importantes para o encaminhamento de uma radiografia do Trabalho Decente no Estado. 
“As seis conferências regionais preparatórias para esta etapa estadual foram relevantes, pois proporcionaram 
o fortalecimento do tripartismo, por meio do diálogo entre as representações de empregadores e de 
trabalhadores e o estado”, afirmou.
Logo após a realização da Conferência, o governo do Rio Grande do Sul pretende construir o plano estadual 
de qualificação profissional. “Nesse processo, vamos precisar das contribuições de todos para estruturar 
uma ação em âmbito estadual, definindo as demandas empresariais para a formação de mão de obra e 
debatendo com os trabalhadores atividades de capacitação profissional em todo o estado”, salientou.
O diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
Clemente Ganz Lúcio, e o diretor da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Natan Schiper, representando 
a Confederação Nacional do Comércio (CNC)  também fizeram palestras no evento, que foi encerrada com a 
eleição dos delegados à I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em maio 
de 2012, em Brasília.
01/11/2011

OS DESAFIOS DO AMAPÁ RUMO AO TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo (SETE) realizou sua I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente no dia 28 de 
outubro, em Macapá.
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, foi representado no evento por Ana 
Lúcia Monteiro, ponto focal para HIV/Aids, que apresentou a palestra “A Agenda do Trabalho Decente no 
Brasil e a Primeira Conferência Nacional”.
Ainda existem muitos desafios para o Amapá em termos de indicadores de Trabalho Decente, mas o estado 
avançou, por exemplo, no aumento do porcentual da população ocupada com 16 anos ou mais que contribui 
para a Previdência Social. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
entre 2004 e 2009, este número passou de 36% para 47,6%.
Antes da Conferência Estadual, foram realizadas plenárias municipais, que começaram em março e 
aconteceram nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí, Pedra Branca do 
Amapari, Serra do Navio, Porto Grande, Ferreira Gomes, Santana, Mazagão, Cutias, Itaubal, Tartarugalzinho 
e Pracuúba.
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A I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente (I CEETD) foi instituída pelo decreto nº 3926 de 
09 de agosto de 2011 do governador Camilo Capiberibe cumprindo uma orientação do Governo Federal, 
que pretende realizar em 2012 a grande conferência nacional a ser organizada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). E que tem como objetivo promover um amplo debate nacional envolvendo a temática das 
políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social.
Durante a Conferência foram eleitos os representantes do Estado à I Conferência Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente, que será realizada em maio de 2012, em Brasília. A constituição da representação 
amapaense será realizada da seguinte forma: 30% de delegados representantes do Poder Público; 30% de 
representantes dos Empregadores; 30% de representantes dos Trabalhadores; e 10% de representantes do 
Sistema S, formado pelas instituições como Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio 
(SESC), Serviço Nacional e Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional dos Transportes (SENAT), 
entre outras.
02/11/2011

SANTA CATARINA APRESENTA AVANÇOS EM INDICADORES DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente de Santa Catarina 
mostrou que o estado conseguiu avançar em importantes indicadores que medem o trabalho decente, mas 
ainda apresenta como desafio reduzir o número de acidentes de trabalho.
A Conferência foi realizada em Balneário Camboriú nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e, entre 
outros temas, discutiu o combate ao trabalho escravo e infantil. O Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) no Brasil foi representado por Paulo Sérgio Muçouçah, Coordenador dos Programas de 
Empregos Verdes e Trabalho Decente. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação e da Diretoria de Trabalho e Emprego.
“O trabalho é uma das melhores formas de inclusão social”, lembrou o secretário da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação, Serafim Venzon, que participou da abertura do evento.
Segundo dados apresentados por Paulo Sérgio Muçouçah, na comparação com outros estados, Santa 
Catarina apresenta importantes avanços, como a terceira maior taxa de formalização do mercado de trabalho 
(68,1%), segunda menor taxa de desocupação (5,2%), segunda menor taxa de desocupação de jovens de 
15 a 24 anos (11,5%) e maior proporção de trabalhadores domésticos que contribuem para a Previdência 
Social (47,4%). O estado tem como desafio o segundo maior índice de acidentes de trabalho em 2009 
(29,47/1.000 vínculos empregatícios/ano).
Cerca de 300 delegados também participaram da palestra sobre “os indicadores do trabalho decente 
em Santa Catarina” e puderam debater sobre os principais assuntos em trabalhos de grupo. Durante a 
Conferência Estadual ocorreu a eleição dos 40 delegados que irão participar da 1ª Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em maio de 2012, em Brasília. 
02/11/2011

GÊNERO E RAÇA NO MUNDO DO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Programa de Promoção de Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho, do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, acaba de divulgar o Segundo Boletim de atividades.
O destaque desta edição é a aprovação da Convenção (nº 189) e da Recomendação (nº 201) sobre o Trabalho 
Decente para as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos e outras atividades da OIT Brasil relacionadas 
à promoção da igualdade de gênero e raça e enfrentamento ao tráfico de pessoas. A cada seis meses, um 
novo número do boletim será lançado.
A Convenção e a Recomendação relativas ao Trabalho Doméstico foram aprovadas no dia 15 de junho 
durante a 100ª Conferência Internacional do Trabalho. Estes novos instrumentos internacionais de proteção 
ao trabalho doméstico no mundo beneficiarão entre 53 e 100 milhões de cidadãs/os.
O processo de discussão do trabalho doméstico foi conduzido na OIT considerando a necessidade de 
complementar as normas gerais de proteção ao trabalho com normas específicas que assegurem mais 
efetivamente os direitos das/os trabalhadoras/es domésticas/ os. A adoção da Convenção e da Recomendação 
sobre o Trabalho Doméstico, resultado desse processo, é fruto de um intenso debate realizado no âmbito dos 
países e contou com o apoio dos escritórios regionais, sub-regionais e nacionais da OIT em todo o mundo.
09/11/2011
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HIV/AIDS NO MUNDO DO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Renato Henry Sant’Anna, e os  integrantes da Comissão Legislativa da entidade Cristina Valero e 
Luiz Claudio Branco receberam visita da Oficial do Projeto para HIV/AIDS no Mundo do Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Ana Lúcia Monteiro.
Na ocasião, os magistrados e a representante da OIT discutiram a possibilidade da realização conjunta 
de um seminário sobre o tema. Ana Lúcia Monteiro também pediu auxílio à Anamatra para organizar uma 
publicação com a compilação da legislação e jurisprudência sobre a matéria no Brasil.
A luta contra a discriminação do trabalhador portador do HIV/AIDS está na agenda da Anamatra. Uma das 
ações promovidas pela entidade nesse sentido ocorreu em Curitiba (PR), nos dias 30 de junho e 1º de julho, 
quando a Anamatra realizou o “Seminário Aids e Trabalho– um ano da Recomendação 200 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT)”.
Com informações da Anamatra
10/11/2011

RORAIMA REALIZA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Estado de Roraima realizou nos últimos dias 10 e 11 a I Conferência Estadual 
de Emprego e Trabalho Decente. O evento foi organizado pelas Secretarias do Trabalho e Bem-Estar Social 
(Setrabes) e Promoção Humana e Desenvolvimento (Sephd).
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil foi representado por Andrea Rivero de 
Araujo, do Programa de Trabalho Decente em Países do Mercosul, que apresentou a palestra A Trajetória da 
Agenda de Trabalho Decente no Brasil. Um dos dados destacados foi o de que entre 2004 e 2009 aumentou 
a porcentagem da população ocupada com 16 anos ou mais de idade que contribui para a Previdência 
Social, que passou de 37,8% para 48,7%.
O Estado apresenta uma particularidade, que é o peso do emprego público na estrutura ocupacional, 
sobretudo entre as mulheres: 21,5% delas estão ocupadas como funcionárias públicas estatutárias e entre 
os homens tal proporção é de 17,5%.
A principal atribuição da conferência é promover um amplo debate envolvendo a temática de políticas 
públicas de trabalho, emprego e proteção social, com o objetivo de
subsidiar a formulação de propostas da Politica Nacional do Trabalho Decente, a partir das demandas do 
Estado de Roraima e atualizar o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente e sua Agenda de Trabalho.
A I Conferência Estadual do Trabalho e Emprego Decente teve ampla participação de representações 
de empregadores, trabalhadores, governo e sociedade civil. “Vamos nos unir para compartilharmos 
responsabilidades e juntos fomentarmos o potencial de cada município de Roraima, disse Marlene Fontenele, 
Diretora do Departamento de Trabalho, Emprego e Renda da Setrabes.
Durante todo o mês de outubro foram realizadas conferências municipais, abordando sobre a erradicação 
do trabalho infantil, trabalho decente, formalização de emprego, fomento a economia de cada cidade e 
potencialidades. No final foram escolhidos 20 delegados que irão à Brasília participar da Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em maio de 2012.
16/11/2011

PERNAMBUCO REALIZA I CONFERÊNCIA ESTADUAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, Antonio 
Carlos Maranhão de Aguiar presidiu na quinta-feira, dia 10 de novembro, a solenidade de abertura da 
I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente que discutiu as políticas públicas de trabalho, 
emprego e proteção social a partir de quatro eixos temáticos: princípios e direitos; proteção social; 
trabalho e emprego; e o fortalecimento dos atores tripartites e diálogo social.
Participaram do evento o secretário do Governo, Mauricio Rands, o Superintendente Regional do 
Trabalho e Emprego, André Luz Montenegro, o diretor adjunto do Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) no Brasil, Stanley Gacek, e o Procurador Geral do Trabalho, Fabio André Farias.
Na palestra de abertura do evento, o Diretor Adjunto Stanley Gacek, lembrou que a bandeira do trabalho 
decente foi lançada pela OIT em 1999 quando a Agenda Global de Trabalho Decente foi apresentada 
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ao mundo. A idéia de Trabalho Decente sintetiza a missão histórica da OIT de promover oportunidades 
para que homens e mulheres possam conseguir um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, de modo a garantir uma vida digna aos 
que o exercem.
“A OIT reconhece o pioneirismo do Brasil, constatando que não há registro, em nenhum outro país do 
mundo, de um processo de diálogo social desta magnitude em torno do tema do emprego e do trabalho 
decente. Portanto, a OIT está inteiramente dedicada a trabalhar e colaborar com o poder público, com 
os empregadores, com os trabalhadores, e com a socidedade civil deste país para compartilhar as 
melhores práticas brasileiras com o resto do mundo”, disse Gacek.
Com o tema “Gerar emprego e trabalho decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais”,  
representantes do Governo, dos empregadores e trabalhadores discutiram dois dias a Agenda Nacional 
de Trabalho Decente que se estrutura em três prioridades: geração de mais e melhores empregos, 
com igualdade de oportunidades e de tratamento; erradicação do trabalho escravo e infantil e o 
fortalecimento dos atores tripartites e o dialogo social, além de construir propostas para a criação da 
Agenda Pernambuco do Trabalho Decente.
Durante os meses de setembro e outubro foram realizadas Conferências Regionais nas cidades de 
Petrolina, Ouricuri, Serra Talhada, Caruaru, Palmares e Recife,  preparatórias à Conferência Estadual. 
Nelas foram eleitos 279 delegados que discutiram na Conferência Estadual as decisões tomadas por 
representantes dos 185 municípios do Sertão à Região Metropolitana do Recife e que serão levadas 
à Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente, que acontece em maio de 2012, em Brasília. 
16/11/2011

EQUILÍBRIO ENTRE TRABALHO E FAMÍLIA
 
O equilíbrio entre o trabalho e as responsabilidades familiares constitui um grande desafio. Trabalho e 
família são duas esferas aparentemente regidas por lógicas diferentes – uma pública e outra privada – 
mas que, no entanto, se afetam mutuamente. As pessoas precisam trabalhar e gerar renda para satisfazer 
suas necessidades econômicas (pessoais e de suas famílias) e, ao mesmo tempo, cuidar da família e 
desempenhar tarefas domésticas não remuneradas em seus lares. Essa questão afeta particularmente as 
mulheres. Essa realidade está na base da situação de desvantagem que elas enfrentam no mercado de 
trabalho. Assim, a questão do equilíbrio entre trabalho e família é fundamental para a igualdade de gênero 
no mundo do trabalho.
Com o objetivo de contribuir para esta discussão, a OIT-Brasil e Portugal lançam a série de Notas da OIT 
Trabalho e Família em língua portuguesa. As Notas foram traduzidas e adaptadas ao contexto brasileiro e 
português a partir das Notas elaboradas pelo Programa Regional de Gênero e Trabalho Decente, com apoio 
e participação dos escritórios da OIT em Lisboa e Luanda.
A série se divide em oito Notas, que trazem informações, conceitos e boas práticas relacionados ao tema, 
que podem ser acessadas pela internet pelos links abaixo:
 
Nota 1 - Trabalho e responsabilidades familiares: novos enfoques
A primeira Nota apresenta um resumo da problemática gerada pelas tensões entre a vida laboral e familiar-
pessoal no Brasil, com referências a Portugal, mostrando a necessidade de governos e atores sociais 
adotarem políticas e medidas para conciliar trabalho e família.

Nota 2 - Promoção da igualdade de gênero e políticas de conciliação entre o trabalho e a família
A segunda Nota analisa brevemente como as responsabilidades familiares afetam a igualdade de 
oportunidades e de tratamento de homens e mulheres no emprego no Brasil, com referências a Portugal, 
apresentando também algumas orientações estratégicas sobre medidas conciliatórias entre a vida laboral e 
a familiar para reduzir as desigualdades de gênero.

Nota 3 - Melhores empresas: locais de trabalho que apoiam a conciliação trabalho-família
A terceira Nota oferece um panorama sobre os diferentes tipos de medidas disponíveis para empresas, 
a partir de experiências de Brasil e Portugal, para foverecer a conciliação entre trabalho e vida familiar, 
e descreve os principais benefícios gerados pelas medidas de conciliação mais abrangentes que aquelas 
previstas na lei.
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Nota 4 - Proteção da maternidade
A quarta Nota descreve o âmbito de aplicação e os componentes essenciais da proteção da maternidade, 
assim como a situação da sua aplicação no Brasil e em Portugal.

Nota 5 - Alternativas que podem facilitar a conciliação entre o trabalho e família
A quinta Nota analisa medidas, desenvolvidas no Brasil e Portugal, relacionadas à duração e à organização 
de jornadas de trabalho e à possibilidade de se trabalhar no domicílio.

Nota 6 - Licenças e responsabilidades familiares
A sexta Nota analisa as licenças mais importantes para trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades 
familiares, como as férias anuais, a licença por motivo de emergência, a licença parental e a licença-
paternidade, a partir das experiências das legislações e práticas empresariais e sindicais do Brasil e Portugal.

Nota 7 - Conciliação entre o trabalho e a vida familiar: ações dos sindicatos
A sétima Nota apresenta iniciativas dos sindicatos na promoção das necessidades de trabalhadores e 
trabalhadoras com responsabilidades familiares, particularmente por meio de negociações coletivas.

Nota 8 – Envelhecimento da população: quem se encarrega do cuidado?
A oitava e última Nota busca refletir sobre os desafios impostos pelas crescentes necessidades de cuidados 
em função do aumento da população idosa e suas implicações para o mundo do trabalho, a igualdade de 
gênero e a meta do trabalho decente.
25/11/2011

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma missão tripartite do Timor Leste – formada por representantes do Governo, 
de organizações de trabalhadores e de empregadores – está no Brasil para conhecer práticas que possam 
ser adotadas ou adaptadas àquele país no combate ao trabalho infantil. A visita da missão acontece no 
âmbito dos Projetos de Cooperação Sul-Sul, desenvolvidos pelo Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) no Brasil em conjunto com o governo brasileiro e o Timor Leste.
As ações do Timor Leste – país que se tornou independente de Portugal em 1995 e decretou o fim da 
ocupação da Indonésia em 2005 - no combate ao trabalho infantil ainda estão sendo estruturadas. O 
governo timorense, com ação conjunta com empregadores e trabalhadores, planeja criar uma comissão 
nacional para combate o problema, cuja extensão ainda não totalmente conhecida.
Depois disso, deve ser organizado um plano nacional de combate ao trabalho infantil, inclusive com a 
criação de mecanismos de transferência de renda, tais como existem no Brasil, a exemplo do Bolsa-
Família, segundo Fernanda Barreto, coordenadora dos Projetos de Cooperação Sul-Sul do Escritório da 
OIT no Brasil. Esta é a segunda vez que Brasil e Timor Leste discutem o tema do trabalho infantil, que 
é fundamental para o fortalecimento das relações bilaterais, disse Fernanda Barreto.
Os representantes do Timor Leste, durante reunião da Comissão Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Infantil (CONAETI), conheceram o trabalho do Brasil na elaboração da lista das piores formas 
de trabalho infantil. A lista foi um processo de quase três anos de discussão entre as entidades 
envolvidas no combate ao problema e dela constam, entre outras atividades, como piores formas de 
trabalho, práticas de escravidão; exploração sexual, conflitos armados e narcotráfico.
O Decreto nº 6.481, que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil, foi assinado no dia 
12 de junho de 2008, ocasião em que foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil 
e Dia Nacional. O decreto regulamentou a Convenção 182, da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), e atualizou a lista de atividades econômicas consideradas insalubres e perigosas para o trabalho 
de menores de 18 anos.
Pelo decreto, fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos - por força de dispositivo da Constituição 
Federal (art. 7º, XXXIII) - em 94 tipos de atividades, entre elas, trabalhos prejudiciais à moralidade e o 
trabalho doméstico. O trabalho a partir de dezesseis anos fica autorizado apenas em situações onde 
os adolescentes não estejam expostos a riscos comprometedores à saúde, à segurança e à moral.
Durante sua estada no Brasil, onde ficarão até a quinta-feira (01/12), os representantes do Timor Leste 
estão mantendo contatos também com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério Público 
do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Saúde (MS), Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), além da CONAETI.
29/11/2011

QUESTÃO INDÍGENA EM DISCUSSÃO NA CONFERÊNCIA DO MATO GROSSO DO SUL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A realização da I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Mato 
Grosso do Sul, nos dias 21 e 22 de novembro, foi marcada por temas regionais como a questão indígena 
e dos trabalhadores fronteiriços. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do país e o 
trabalho fronteiriço, implica impacto nas relações de trabalho. 
O governador André Puccinelli convocou a 1ª Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente de MS e 
as Conferências Regionais, que ocorreram nas regiões de Campo Grande, Sul Fronteira e Cone Sul, Pantanal e 
Sudoeste, Bolsão, Grande Dourados e Leste. Nas Conferências Regionais realizadas ocorreram discussões e 
debates sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social, dentre outras, no âmbito do Estado.  
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o conceito de trabalho decente foi formalizado 
em 1999 e consiste na promoção de oportunidades para que homens e mulheres possam conseguir um 
trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana.
A I Conferência Estadual funciona de forma tripartite e paritária, ou seja, conta com participação por igual 
dos delegados, que foram eleitos nas Conferências Regionais, com um total de 323 delegados, sendo: 97 
do governo, 97 dos trabalhadores, 97 dos empregadores e 32 da sociedade civil. Destes, serão eleitos os 
delegados que participarão da Conferência Nacional que ocorrerá em 2012, com o objetivo em contribuir 
para a construção, o fortalecimento e a promoção de uma política de emprego e trabalho decente, a partir 
das prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente.
No Mato Grosso do Sul a prioridade é combater a todas as formas de trabalho degradante como o trabalho 
infantil, o trabalho escravo ou forçado e outras práticas. O Governo e demais bancadas pretendem construir 
um modelo de desenvolvimento que permita a geração de emprego com qualidade.
03/12/2011

PARAÍBA DISCUTE TRABALHO INFANTIL NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Melhores condições de trabalho, oportunidade digna de emprego e combate 
ao trabalho infantil foram alguns dos assuntos debatidos I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho 
Decente da Paraíba, encerrada no dia 24 de novembro. Cerca de 200 participantes, entre representantes 
do Governo do Estado, trabalhadores, empregadores e sociedade civil, estiveram no evento promovido pelas 
secretarias de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) e de Turismo e Desenvolvimento (Setde).
A representante do Ministério do Trabalho, Raquel Carvalho, falou sobre a base do trabalho decente e 
destacou algumas metas que precisam ser atingidas no País. “Com o lançamento do Plano Nacional de 
Emprego Decente, no ano passado, decidimos realizar as conferências estaduais, que vão mostrar as 
necessidades de cada Estado. O objetivo é chegarmos ao trabalho decente, que se baseia em quatro pilares: 
proteção social, mais empregos, diálogo social e princípios e direitos fundamentais”, disse.
A secretária de Desenvolvimento Humano, Aparecida Ramos, representou o Governo do Estado e destacou 
que a Paraíba, precisa ter mais comissões e conselhos de trabalho no interior, onde as condições de trabalho 
são mais precárias. Ela também falou sobre a quantidade de crianças trabalhando, que somam 69 mil 
no Estado. “Vamos aproveitar a conferência para pensar uma rede de trabalho mais fortalecida. Assim, 
poderemos ter uma sociedade em que as relações humanas sejam mais igualitárias e justas”, frisou.
Ao final do evento será elaborado um documento da Paraíba para a Conferência Nacional, marcada para 
maio de 2012, em Brasília. Representando o Estado, foram escolhidos até 30 delegados. As etapas regionais 
aconteceram em sete municípios: Patos, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Itaporanga e 
Pombal.
03/12/2011

PARANÁ REALIZA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Com a participação de mais de 600 delegados, convidados e observadores, foi 
encerrada no dia 26 de novembro a I Conferência Estadual do Trabalho Decente do Paraná. O evento reuniu 



110

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

instituições governamentais e representantes dos trabalhadores e dos empregadores para discutir políticas 
públicas de trabalho, emprego e proteção social.
Com o apoio das representações de empregadores e de trabalhadores foram aprovadas propostas para a 
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente nos temas cooperativas, emprego, trabalho doméstico, 
proteção social, normas fundamentais do trabalho e diálogo social. Estas propostas foram resultado das seis 
conferências regionais realizadas nas cidades de Pato Branco, Cascavel, Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.
A abertura do evento contou com a participação do Diretor do Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) na Argentina, Marcelo Castro Fox, e de presidentes ddas entidades representativas de 
empresários, de trabalhadores e da sociedade civil. Na oportunidade, foi assinada resolução com a finalidade 
de que seja apresentado um estudo para adequar ou substituir máquinas do parque industrial do Estado que 
apresentem risco à integridade física, segurança e saúde do trabalhador.
Segundo o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Luiz Claudio Romanelli, a 
conferência estadual é uma síntese do que foi debatido nas macrorregionais. “O objetivo é promover uma 
sociedade mais justa e superar as desigualdades através do diálogo com os atuantes em cada uma das 
regiões do Paraná”, disse.
De acordo com o representante da OIT no Brasil, José Ribeiro, o Paraná está avançado nesta questão. “A realização 
destes eventos e a valorização dos diálogos demonstram a preocupação em promover um mundo do trabalho 
de mais qualidade”, disse ele, que fez uma palestra durante a conferência. A bandeira do trabalho decente foi 
lançada pela OIT em 1999, quando a Agenda Global de Trabalho Decente foi apresentada ao mundo.
Para representar o Paraná na Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente, que acontece em 
maio de 2012, em Brasília, foram eleitos 50 delegados. São 15 representantes dos empregadores, 15 dos 
empregadores, 15 do poder público e cinco da sociedade civil. 
03/12/2011

CONFERÊNCIA DE SÃO PAULO REÚNE MAIS DE 500 PARTICIPANTES
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente de São Paulo, coordenada 
pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), foi realizada nos dia com o objetivo de 
discutir temas que abordam os quatro eixos temáticos do evento: promoção dos direitos no trabalho, geração 
de oportunidades de emprego, extensão da proteção social e fortalecimento do diálogo social.
A abertura oficial do evento ocorreu no Memorial da América Latina, com a participação do secretário de 
Emprego, Davi Zaia, e da Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo. Os trabalhos prosseguiram no dia seguinte, 25/11, a partir das 9h, no mesmo local, com 
exposições sobre o tema, trabalhos em grupos e a plenária final, com encerramento às 18h.
“O governador Geraldo Alckmin nos deu a missão de ouvir e discutir todas as propostas dos segmentos 
dos empregadores e trabalhadores de uma forma a chegar a uma série de diretrizes importantes para a 
valorização do trabalho decente em nosso Estado”, explica o Secretário de Emprego, Davi Zaia.
O evento, que foi realizado pela Sert, teve  o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e do governo federal e contou com a participação das secretarias estaduais da Saúde; Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia; Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Justiça e Cidadania; e Meio 
Ambiente; da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e NCST, da Fiesp, Fecomercio, Fenaban, Fesesp, Faesp e 
Fetecesp.
O objetivo do Governo de São Paulo é construir uma agenda estadual tripartite (com a participação de 
governo, empresários e trabalhadores) e uma política estadual sobre emprego e trabalho decente, além de 
contribuir com o temário da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que acontecerá em maio 
do próximo ano.
O governo estadual já desenvolve diversos programas relacionados ao tema, como a recente criação pelo 
governador Geraldo Alckmin de uma comissão composta por diversos setores da sociedade para combater 
o trabalho escravo e o trabalho infantil.
A intenção do governo estadual é reunir todas essas iniciativas, incluindo os programas desenvolvidos por 
empresários e trabalhadores, na agenda estadual de emprego e trabalho decente e no embrião de uma 
política estadual sobre o tema.
“Realizamos diversas pré-conferências, em cidades importantes, durante este ano. Agora neste grande 
evento tiraremos um extrato destas demandas e levaremos, juntamente com os delegados paulistas, para 
avaliação do Governo Federal durante a Conferência Nacional que será realizada no ano que vem”, completa Zaia.
A 1ª Conferência Estadual do Emprego e Trabalho Decente reuniu 518 delegados distribuídos 
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proporcionalmente, de acordo com os critérios de participação tripartite, que inclui, além dos setores 
patronal, laboral e governamental, a sociedade civil. O evento também aprovou a participação dos 70 
delegados paulistas (de acordo com a mesma representação), que participarão da 1ª Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente.
03/12/2011

RONDÔNIA APRESENTA AVANÇOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Estado de Rondônia realizou nos dias 1º e 2 de dezembro sua I Conferência 
Estadual de Emprego e Trabalho Decente com uma constatação positiva. O Estado apresenta avanços em 
diversos indicadores de trabalho decente, principalmente na geração de empregos. O Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil foi representado por Thais Dumet Faria, Oficial de Programação.
O evento reuniu representantes de organizações de trabalhadores e de empregadores, além de entidades 
da sociedade civil. Os eixos principais de discussão foram as propostas do estado para políticas públicas de 
melhoria das condições de trabalho, democratização das relações de trabalho, combate ao trabalho infantil 
e erradicação do trabalho escravo.
 Na palestra de abertura, a representante da OIT comentou que, segundo dados oficiais, Rondônia apresenta 
taxas de desemprego menores que a média do país: 6,9% contra 8,4% na média nacional. Além disso, 
Rondônia tem melhores resultados que a média regional e nacional em todas as faixas etárias pesquisadas. 
O estado aumentou em mais de 10% o número de pessoas economicamente ativas, o que significa que o 
nível de emprego aumentou.
“Rondônia teve também uma diminuição considerável nos índices de trabalho infantil e do trabalho escravo, 
o que é positivo para o estado”, destacou Thaís. De acordo com a especialista, no período de 2003 a 2009, 
em todo o país, foram retiradas 32.986 pessoas que eram vítimas do trabalho escravo. Em Rondônia, 139 
trabalhadores foram tirados desta condição. Em relação ao trabalho infantil em Rondônia, também houve 
redução no número de crianças e adolescentes que trabalham. Na faixa dos cinco aos nove anos de idade, 
caiu de 3,7% para 2,7%. Na outra faixa, dos 10 aos 17 anos, reduziu de 25,9% para 22%.
O percentual de mulheres desempregadas dentro do estado também é menor do que a média nacional – 
19,8% contra 23,1%. Mesmo assim, a média de desemprego entre as mulheres ainda é muito superior à 
dos homens, o que revela a enorme desigualdade de trabalho entre os gêneros. Dentro do estado, são 9,8% 
dos homens, contra 19,8% de mulheres desempregadas. No país, 13,9% de homens, diante de 23,1% de 
mulheres. Em relação aos jovens, entre 15 e 24 anos, que não estudam e não trabalham em Rondônia, 10% são 
homens e 25% são mulheres. No Brasil, 12,1% são homens e 24,8% mulheres, ou seja, as mulheres representam 
mais que o dobro do número de desempregados.
Edson Vicente, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social do estado, avaliou como positivo os dados 
apresentados pela representante da Organização Internacional do Trabalho e destacou o compromisso do 
governo em avançar ainda mais para melhorar os indicadores. No segundo dia do evento, foram eleitos os 
delegados do estado à Conferência Nacional do Trabalho Decente, que será realizada em Brasília, em maio 
do próximo ano. 
05/12/2011

GOIÁS TEM FÓRUM TRIPARTITE SOBRE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente de Goiás, coordenada 
pela Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho, foi realizada nos dias 24 e 25 de novembro. O evento teve 
o apoio o apoio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás (SRTE/GO) e do Conselho 
Estadual do Trabalho (CET/GO).
A Conferência teve a participação da Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Delaídes Alves Miranda 
que destacou as principais ações da Corte voltadas para a implementação do trabalho decente. “É importante 
que os diversos setores da sociedade estejam comprometidos com o trabalho decente. É preciso unir forças 
para a construção de uma sociedade melhor”, declarou.
O Procurador do Trabalho em Goiás, Antonio Carlos Cavalcante de Lima, enfatizou que o problema do trabalho 
escravo está presente no Estado: em 2011 foram resgatados em Goiás, por meio das ações do Grupo Móvel 
de Fiscalização do Trabalho Escravo 303 trabalhadores, dos quais 25 de origem boliviana. 
O evento reuniu delegados eleitos nas Conferências Regionais dos municípios de Niquelândia, Jataí, Catalão 
e Goiânia, para debaterem a criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão 



112

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

da proteção social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos 
fundamentais do trabalhador.  
Participaram 160 delegados; destes, 40 foram eleitos para representar Goiás na I Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente que será realizada em maio de 2012 em Brasília. Também foi aprovada a 
instalação de um fórum regional tripartite permanente de trabalho decente, uma vez que desde setembro 
último o Estado dispõe de uma Agenda Goiana de Trabalho Decente.
05/12/2011

AMAZONAS: DESAFIOS RUMO AO TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O governo do Estado do Amazonas pretende lançar um programa de capacitação 
com o objetivo de qualificar mão de obra na capital e no interior. Inicialmente, deverão ser oferecidas 20 mil 
vagas em cursos técnicos nas mais diversas áreas. O anúncio foi feito durante a I Conferência do Trabalho e 
Emprego Decente, realizada nos dias 23 e 24 de novembro em Manaus.
O evento, realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB), reuniu representantes dos governos 
federal, estadual e municipal, de centrais sindicais, sindicatos patronais, entidades empresariais e do setor 
rural para discutir políticas de desenvolvimento regional que possam elevar o nível e a qualidade de emprego 
no Estado, combater o trabalho infantil, o trabalho escravo e aumentar o emprego formal.
“Essa conferência vai tratar especificamente das oportunidades que podemos criar para que milhares de 
amazonenses possam trabalhar com dignidade”, disse o governador Omar Aziz. “Espero que possamos 
melhorar o nível de emprego e de qualificação. Quando se tem emprego digno se tem uma vida digna”, declarou.
 A falta de mão de obra qualificada foi apontada no evento como um dos principais obstáculos para 
melhorar o acesso ao emprego formal no Estado. O governador citou como exemplo o comércio, que 
anunciou a abertura de 5 mil vagas e não vai exigir qualificação, e a demanda no Distrito Industrial, com 
a falta de profissionais mais qualificados.
De acordo com dados apresentados durante a I Conferência, o Estado do Amazonas ainda enfrenta 
muitos desafios na busca pelo trabalho decente. O salário médio das trabalhadoras domésticas é 
inferior ao mínimo; existe alta incidência de trabalho infantil, além de altas taxas de informalidade. 
A porcentagem de trabalhadores com carteira assinada é considerada baixa. Enquanto 32,3% dos 
trabalhadores têm carteira assinada em nível nacional, no Amazonas este percentual é de 9,5%.
05/12/2011

ESPÍRITO SANTO: MENOR TAXA DE DESEMPREGO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Espírito Santo obteve uma redução significativa nos indicadores de 
desemprego, segundo dados apresentados durante a I Conferência Estadual do Trabalho, realizada 
nos dias 24 e 25 de novembro.
A I Conferência Estadual do Trabalho teve como finalidade a promoção de um amplo debate no Estado, 
envolvendo a temática das políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social. O objetivo do 
evento promovido pelo governo do estado era contribuir para a construção, o fortalecimento e a 
promoção de uma Política Estadual de Emprego e Trabalho. O Escritório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) no Brasil esteve representado por Andrea Rivero de Araujo, Oficial de Projeto do 
Programa de Trabalho Decente em Países do Mercosul.
Outro dado apresentado durante a Conferência mostrou que o Espírito Santo apresenta uma taxa 
de desemprego inferior à nacional e a da Região Sudeste. Segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), de 2009, a taxa de desemprego no Estado naquele ano era de 7,8%, 
enquanto no Sudeste era de 8,8% e, no Brasil, de 8,4%.
No decorrer da Conferência, foram apresentados quatro eixos centrais que nortearam os debates 
entre participantes e delegados. Os eixos são resultados das discussões abordadas durante as 
conferências regionais e municipais: Princípios e Direitos, Proteção Social, Trabalho e Emprego e 
Fortalecimento de Atores Tripartites e do Diálogo Social.
A estimativa dos organizadores da Conferência é de que 500 pessoas, representantes do governo, de 
organizações de empregadores e de trabalhadores e da sociedade civil e poder público, participaram 
do encontro. Além disso, foram eleitos 30 delegados que representarão paritariamente o Estado na I 
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será realizada em Brasília em maio de 2012.
Para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho, Jadir Péla, 
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a Conferência é uma ação muito importante, que marca o início da atividade da Subsecretaria do 
Trabalho na Sectit. “Estamos começando de forma positiva e muito significativa o projeto que integra 
todas as questões ligadas ao trabalho com educação profissional, ciência, tecnologia e inovação”, 
afirmou Péla.
05/12/2011

CONFERÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ TEVE PARTICIPAÇÃO DE 300 DELEGADOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Por iniciativa do governo do Estado e sob a coordenação da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, o Ceará realizou entre os dias 28 e 30 de novembro sua I Conferência 
Estadual de Emprego e Trabalho Decente.
Cerca de 300 delegados participaram da Conferência que tinha três objetivos: discutir a geração de empregos 
para combater a pobreza e as desigualdades sociais; subsidiar a política e o Plano Nacional de Emprego e 
Trabalho Decente; e construir a Agenda Cearense de Trabalho Decente.
Em palestra durante o evento, a Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, apontou a informalidade como um dos principais entraves para o avanço do trabalho decente 
no Brasil e no Estado. Segundo dados da PNAD de 2009, o Ceará possuia 65% dos seus trabalhadores em 
empregos informais, enquanto no País a parcela era de 45,7%. A Diretora Regional da OIT para a América 
Latina e o Caribe, Elizabeth Tinoco, também participou da solenidade de abertura da Conferência.
Os números, que já foram mais elevados, vêm diminuindo a partir de iniciativas do governo, como o 
lançamento do programa Empreendedor Individual, que incentiva os trabalhadores a se formalizarem. 
No entanto, para Laís Abramo, ainda há muito que avançar. “É um desafio fazer com que esses índices 
caiam ainda mais”, declarou. Entre outros problemas apontados pela diretora da OIT está a desigualdade 
de empregos e salários. Ela também citou a persistência do trabalho infantil. “O Ceará tem 10% de suas 
crianças entre 10 e 13 anos trabalhando e 24% dos adolescentes de 14 e 15 anos e 35% dos adolescentes 
de 16 e 17 anos na mesma situação, apenas 2% dos quais em situações de aprendizagem”, disse.
Apesar das dificuldades, Laís comemora alguns avanços no setor, como a queda das taxas de desemprego 
e os aumentos consideráveis, ano a ano, do salário mínimo. “Entre 2003 e 2010 o salário mínimo teve um 
crescimento de 53,7% em nível nacional”, disse. No caso específico do Ceará houve aumento da porcentagem 
dos trabalhadores e trabalhadoras que têm acesso aos benefícios da Previdência Social.
A Conferência Estadual foi precedida por cinco conferências regionais preparatórias, realizadas nos 
municípios de Crateús, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá e Fortaleza, ocorridas entre o final de setembro e 
o início de novembro, reunindo aproximadamente 800 delegados, representantes de entidades do Poder Público, 
de organizações de empregadores e de trabalhadores e da sociedade civil.
As discussões foram centradas em vinte temas que contemplaram questões como negociação coletiva, 
saúde e segurança no trabalho, política de valorização do salário mínimo, prevenção e erradicação do 
trabalho infantil, do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, inclusão produtiva de grupos vulneráveis, 
sistema público de emprego, trabalho e renda e educação profissional, apoio às micro e pequenas empresas, 
cooperativas e empreendimentos de economia solidária e empregos verdes e desenvolvimento territorial 
sustentável.
06/12/2011

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Dados de 2009 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicam 
que, no Brasil, 4,2 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão em situação de trabalho. Como parte 
da ação para enfrentamento do problema, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG CIPÓ – 
Comunicação Interativa acabam de lançar peças de comunicação para prevenção e eliminação do trabalho 
infantil. O evento ocorreu hoje, dia 6, no Espaço Crescer da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte da Bahia (Setre), em Salvador, e contou com a presença da Diretora-Geral do Programa 
Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT (IPEC, pela sigla em inglês), Constance Thomas.
O evento reuniu integrantes do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, do Pacto Um Mundo 
para a Criança e o Adolescente do Semiárido e da Agenda Bahia de Trabalho Decente, parceiros na produção 
das peças. Além desses, representantes de secretarias de estado, comunicadores, atores sociais e outros 
interessados no tema receberão um kit com as peças que devem ser usadas para informar a população 
sobre o tema e ajudar na formação de educadores, adolescentes e suas famílias.
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Os produtos, resultados do Programa de Comunicação para contribuir com a Prevenção e Erradicação das 
Piores Formas de Trabalho Infantil na Bahiada OIT em parceria com a CIPÓ, foram construídos de forma 
participativa, através de entrevistas e oficinas com atores sociais e comunicadores de 18 cidades da Bahia 
que fazem parte do território Semiárido Nordeste II. Segundo a coordenadora da CIPÓ, Daniella Rocha, “o 
objetivo é contribuir para a mudança da percepção da sociedade em relação ao trabalho infantil como algo 
natural e aceitável para algo que viola os direitos das crianças e adolescentes”.
Trabalho Infantil na Bahia – Apesar de os índices terem melhorado (em 2007, eram 4,8 milhões de crianças 
e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no país), na Bahia a situação não acompanhou a evolução 
nacional, com aumento do número de trabalhadores infantis em 2009.
São 486 mil crianças e adolescentes que trabalham irregularmente no território baiano. Outro dado alarmante 
da PNAD de 2009 diz que 132 mil lares brasileiros são chefiados por crianças entre 10 e 14 anos. 
No Brasil, a legislação proíbe o trabalho a pessoas com menos de 16 anos de idade. Entre 14 e 16 anos, 
os adolescentes podem trabalhar somente na condição de aprendizes, desde que em funções que não 
ofereçam risco à sua saúde, segurança e integridades física e mental. É proibido ainda o trabalho noturno, 
perigoso e insalubre para os adolescentes que não completaram 18 anos.

Peças de Comunicação para prevenção e eliminação do trabalho infantil

1. Prevenção e eliminação do trabalho infantil: Guia para atores sociais e comunicadores
 
O Guia trata do papel da comunicação para a prevenção e eliminação do trabalho infantil, com conceituação 
sobre o tema e sugestões de pautas e fontes de informação. É uma peça de caráter orientador e formador, 
podendo ser utilizada em atividades de sensibilização, mobilização e qualificação. Cumpre papel importante 
na mediação entre os profissionais da mídia e os atores do Sistema de Garantia de Direitos.
 
2. (In)visibilidade do trabalho infantil na mídia da Bahia: análise sobre a cobertura dos jornais impressos 
do estado 
 
Em formato de cd-rom, este produto é um monitoramento e análise sobre a cobertura acerca do trabalho 
infantil em quatro jornais baianos: A Tarde, Tribuna da Bahia, Correio e Sertão Acontece. É uma peça que 
ajuda a compreender como a mídia contribui para difundir e reforçar percepções sociais sobre a infância, a 
adolescência e trabalho infantil.
 
3. Cartilha para prevenção do trabalho infantil 
 
Cartilha que aponta os agravos à saúde causados pelo trabalho infantil, bem como os programas que 
podem ser acessados pelas famílias. O texto é conduzido por uma mãe cuja família esteve envolvida com 
o problema. É uma peça específica para as famílias a ser disseminada nos municípios do semiárido pelos 
agentes comunitários de saúde.
 
4. Spots de rádio para prevenção do trabalho infantil 
 
Peças de conteúdo amplo e aberto para a sociedade em geral. Três temas são abordados: acidentes e 
agravos à saúde, rendimento e abandono escolar e ciclo da pobreza. Os spots poderão ser veiculados por 
rádios ou carros de som para reforçar a importância da educação, e orientar as pessoas a procurarem os 
órgãos públicos de referência.
06/12/2011
 
ALAGOAS COMEMORA CRIAÇÃO DE EMPREGOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Mais de 150 delegados eleitos nas conferências regionais, representando 
organizações de empregadores, de trabalhadores e da sociedade civil participaram da I Conferência Estadual 
do Emprego e do Trabalho Decente de Alagoas, realizada no dia 29 de novembro. O evento foi aberto pelo 
secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional, Herbert Motta, e contou com a presença de 
Andrea Bolzon, do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
Os delegados foram eleitos nas conferências promovidas em cidades como União dos Palmares, Santana do 
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Ipanema e Arapiraca e da metropolitana que ocorreu em Maceió. Na ocasião, o secretário ressaltou o bom 
momento que Alagoas está passando com o destaque histórico na criação de novos postos de trabalho.
“Nenhum desenvolvimento ou qualquer investimento em geração de emprego é oportuno se o trabalho não 
for decente. Por isso, é imperioso a proteção social, que não pode ser tolerante com trabalho escravo ou 
trabalho infantil”, completou o secretário, que representou o governador Teotonio Vilela na conferência.
No encontro estadual, foram eleitos 30 delegados, sendo nove representantes do governo, nove dos 
trabalhadores, nove dos empregadores e três da sociedade civil, que irão representar Alagoas na I Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente que será realizada em  maio de 2012, em Brasília.
Na oportunidade, o evento contou com a palestra da representante da OIT, Andrea Bolzon, que revelou 
que no Brasil ainda existem cerca de 2 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade social no que 
concerne ao trabalho infantil. “Entre 1992 e 2004 conseguimos reduzir em cerca de 4 milhões o trabalho 
infantil, mas ainda temos cerca de 2 milhões nessas condições”, disse Andrea.
A ideia de trabalho decente sintetiza a missão histórica da OIT de promover oportunidades para que homens 
e mulheres possam conseguir um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, de modo a garantir uma vida digna aos que o exercem.
Foi com o tema “Gerar emprego e trabalho decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais” 
que as discussões tiveram como eixos os princípios direitos fundamentais do trabalho; emprego e renda; 
a proteção social e o diálogo social, como instrumento de governabilidade democrática, com o objetivo de 
discutir a política nacional do emprego decente fazer a revisão do Plano Nacional, lançado em maio de 2010 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
07/12/2011

SERGIPE QUER CONSTRUIR AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Representantes do poder público, de organizações de empregadores e de 
trabalhadores e da sociedade civil estiveram reunidos na “I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho 
Decente”, de Sergipe, realizada em Aracaju, no último dia 1º. Participaram cerca de 200 representantes de 
todos os territórios sergipanos, entre delegados, convidados e observadores.
O secretário de Estado do Trabalho, Marcelo Freitas, explica que a Conferência teve por finalidade ampliar 
o diálogo social sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social, além de subsidiar o 
processo de construção da “Agenda Sergipe do Trabalho Decente”. “É uma oportunidade única de o Estado 
de Sergipe definir propostas que se traduzam na geração de mais e melhores empregos, com igualdade de 
oportunidades e tratamento; na erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil; no fortalecimento 
dos atores tripartites (governo, trabalhadores e empregadores) e no diálogo social como instrumento de 
governabilidade democrática”.
Para Laís Abramo, Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, a 
Conferência reflete um processo de diálogo social fundamental para o as relações de trabalho. “Percebemos 
o compromisso do Estado de Sergipe e a presença ativa das organizações da sociedade. Esta Conferência 
não é o ponto de chegada, e sim mais um passo na construção da ‘Agenda Sergipe do Trabalho Decente’. 
Um processo que deve ser contínuo”, disse Laís Abramo.     
A representatividade dos segmentos envolvidos na Conferência Estadual, poder público, empregados e 
trabalhadores, é tripartite e paritária: 30% para cada setor – e mais 10% representam a sociedade civil. Cada 
um desses segmentos indicou os seus representantes, dos quais, seguindo a mesma proporcionalidade, 
saíram os 20 delegados que representarão Sergipe na Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 
que ocorrerá em Brasília em 2012. Participaram 160 delegados dos oito territórios sergipanos, escolhidos 
durante as etapas territoriais realizadas em outubro.
Além da eleição dos delegados, a Conferência Estadual também definiu linhas de ação aprovadas nos grupos 
de trabalho temático dos eixos Princípios e Direitos; Proteção Social; Trabalho e Emprego; Fortalecimento dos 
Atores Tripartites e do Diálogo Social como Instrumento da Governabilidade Democrática.
07/12/2011

GUIA PARA PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORAS DOMÉSTICAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está 
lançando o Guia do Trabalho Doméstico Cidadão. A partir da experiência federal no tema, o guia traça 
orientações para ações semelhantes em unidades da Federação.
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Este material foi construído com base na primeira fase do TDC. A idéia é oferecer insumos a partir desta 
experiência para o desenvolvimento de ações similares, mais do que necessariamente oferecer uma estrutura 
rígida de desenvolvimento de programa de qualificação. Assim, as orientações dialogam com a experiência 
federal e trazem sugestões de passos a serem observados. Não são etapas rígidas e, dessa maneira, não 
necessariamente têm que acontecer subsequentemente, mas trazem questões que devem ser levadas em 
consideração na implementação de ações de qualificação.
O Programa Trabalho Doméstico Cidadão foi um programa federal desenvolvido no âmbito do Plano Setorial 
de Qualificação (Planseq) do Ministério do Trabalho e Emprego em diálogo com as trabalhadoras domésticas 
e suas organizações sindicais.
Também houve articulação com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministério da Educação,
Ministério das Cidades, Ministério da Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Secretaria Geral da 
Presidência da República e apoio da OIT.
As ações do Programa previam a qualificação social e profissional das trabalhadoras domésticas, articuladas 
com elevação de escolaridade, além de incidência em políticaspúblicas, de forma a promover a ampliação da 
proteção social, fortalecimento da representação das trabalhadoras domésticas e a melhoria de condições da categoria.
13/12/2011

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
 
CUIABÁ (Notícias da OIT) - Reafirmar perante a sociedade o compromisso pela erradicação do trabalho 
degradante e debater experiências positivas em conjunto com as políticas públicas desenvolvidas para coibir 
esta violação de direitos. Esta foi a proposta do seminário do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Escravo, realizado na segunda-feira, dia 12 em parceria com a Superintendência Regional de Trabalho e 
Emprego e o Projeto Qualificação-Ação Integrada, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em 
Cuiabá, Mato Grosso.
Na abertura dos trabalhos, o coordenador do Programa de Erradicação de Trabalho Escravo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Luiz Antonio Machado, disse que combater e erradicar o trabalho escravo não 
é apenas papel do Estado, mas também responsabilidade das empresas. “Estamos falando de promoção do 
trabalho decente, e esta demanda crescente de mão de obra tem que vir acompanhada, da mesma forma, 
de empregos decentes”, justificou.
“A luta contra o trabalho escravo é uma das prioridades do Ministério Público do Trabalho”, disse a 
procuradora Marcela Monteiro, afirmando que esta prática viola a dignidade da pessoa humana na ordem 
jurídica, devendo ser coibida por toda a sociedade. “Nossa luta passa pela dignificação das relações de 
trabalho, para que esses homens possam sonhar e realizar”.
A procuradora ressaltou ainda a importância do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o 
Projeto Qualificação-Ação Integrada, idealizado pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso 
(SRTE/MT) em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que está se destacando como exemplo para 
outros estados brasileiros.
O jornalista Leonardo Sakamoto, representando a ONG Repórter Brasil, traçou um perfil dos trabalhadores 
submetidos à escravidão contemporânea, por meio de histórias reais de trabalhadores encontrados em 
situação degradante. De acordo com Sakamoto, são três as regiões onde há maior incidência de trabalho 
escravo: Arco do Desmatamento - região do Brasil onde a Amazônia perde área verde para a implantação de 
empreendimentos agropecuários -; Cerrado e Pantanal Mato-Grossense.
O estudo, realizado entre 2003 e 2009, mostra que 68% dos entrevistados não estudaram ou estudaram 
muito pouco, sendo 40% deles analfabetos. “Devemos nos perguntar o que estes homens estavam fazendo 
quando eram crianças? Alguém de vocês sabe a resposta? Eles estavam trabalhando”, respondeu o jornalista. 
“Se continuarmos permitindo que crianças sejam exploradas na infância, continuaremos encontrando no 
futuro trabalhadores escravizados”, reafirmou.
O Grupo A. Maggi e a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat) apresentaram a 
participação destes segmentos econômicos na qualificação de egressos do trabalho escravo em parceria 
com a Superintendência Regional de Trabalho (SRTE/MT).
O Consórcio Santa Bárbara/Mendes Jr. mostrou a trajetória dos 25 trabalhadores egressos ou em situação de 
vulnerabilidade social, inseridos no Projeto Qualificação-Ação Integrada e que participam da construção da 
Arena Pantanal, estádio que sediará os jogos da Copa de 2014 em Cuiabá. Todos receberam um certificado de 
conclusão no curso de alfabetização, que teve início em agosto deste ano. Além da carteira assinada, eles recebem 
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alimentação, alojamento e qualificação profissional.
O superintendente regional de Trabalho, Valdiney Arruda, destacou as iniciativas do Projeto Qualificação-
Ação Integrada, afirmando que agora estes trabalhadores são “cidadãos plenos” de seus direitos e deveres. 
“O projeto não tem nenhum perfil assistencialista, porque as empresas ganham com a produtividade do 
trabalhador”, avaliou. “Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil, mas queremos crescer com 
dignidade, estabelecendo uma parceria para o desenvolvimento”, finalizou Arruda.
O programa Ação Integrada qualificou em dois anos 302 trabalhadores em cursos como pedreiro, pintor, 
eletricista e corte e costura. Outro importante parceiro do projeto é o Centro de Pastoral para Migrantes, que 
recebe e faz a acolhida dos egressos e vulneráveis em Cuiabá.
De acordo com o balanço da fiscalização, em 2011, a Superintendência Regional de Trabalho (SRTE/MT) 
resgatou 91 trabalhadores em regime de escravidão, emitiu 194 autos de infração, que resultaram em R$ 
246.411,40 em pagamento de indenizações.
Lançado no dia 19 de maio de 2005, em Brasília, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo 
é um acordo que reúne empresas comprometidas a erradicar a escravidão contemporânea. Hoje, o Pacto 
congrega mais de 200 empresas e associações, cujo faturamento equivale a mais de 30% do Produto Interno 
Bruto Nacional, que se comprometem a não fazer negócios com quem se utiliza dessa prática.
Fazem parte do Comitê de Coordenação do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo as seguintes 
instituições: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Instituto Observatório Social, ONG 
Repórter Brasil e Organização Internacional do Trabalho (OIT). Outros membros da Comissão também 
contribuem com o Pacto Nacional, como a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal.
Com informações da Superintendência Regional do Trabalho do Mato Grosso
13/12/2011

PRESIDENTA DILMA RECEBE DE MICHELLE BACHELET RELATÓRIO SOBRE PISO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje (dia 15) das mãos da Diretora-
Executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, a versão em português do relatório “Piso de Proteção Social 
para uma Globalização Equitativa e Inclusiva”. O informe sustenta que a implementação de pisos de 
proteção social pode estimular o crescimento econômico e aumentar a coesão social diante dos efeitos 
da crise econômica. 
“Hoje, vivemos um momento muito difícil no cenário internacional. A situação econômica dos países 
desenvolvidos é muito dramática e, de um certo ponto de vista, prejudicial para as suas populações. 
Estamos preocupados que os processos de ajuste não representem redução de direitos e perda de 
garantias”, disse Dilma, citando em seguida os altos índices de desemprego registrados por esses países, 
principalmente entre os jovens.
“Hoje, estamos vendo processos de desemprego dramáticos que levam à perda de qualidade de vida 
e, por isso, acho que os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos 
mercados e a voz das ruas. Sabemos por experiência própria, desenvolvida a partir de 2003 aqui no 
Brasil, que investir em proteção social é um meio extremamente eficaz de lutar contra a pobreza, de 
reduzir as desigualdades, melhorar os padrões de vida, e de fomentar a coesão e a estabilidade sociais”, 
disse a presidenta Dilma.  
O conceito de Piso de Proteção Social adotado pelas Nações Unidas e pelo G20 corresponde a um 
conjunto integrado e coordenado de políticas de transferência de renda básica combinada com acesso a 
serviços essenciais de saúde, educação, saneamento, nutrição, emprego, habitação entre outros. A OIT, 
em cooperação com outras agências das Nações Unidas, está trabalhando com o objetivo de erradicar 
a extrema pobreza no mundo por meio de programas que combinem transferências de recursos, acesso 
a serviços básicos e inclusão produtiva, na forma de pisos sociais e o programa brasileiro Brasil sem 
Miséria se constitui em um exemplo deste tipo de política.
A ex-presidenta do Chile coordenou, no âmbito das Nações Unidas, o Grupo Consultivo da sobre o Piso 
de Proteção Social, que elaborou o relatório, publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
“Durante a preparação deste relatório, tivemos a oportunidade de comprovar como as políticas de proteção 
social evitaram o pior da crise econômica, principalmente entre os mais vulneráveis, sustentaram a 
demanda e impulsionaram a recuperação econômica no Brasil e em vários outros países emergentes”, 
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disse Michelle Bachelet, durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília.
O novo relatório assinala que do total de cerca 7 bilhões de pessoas no mundo, 5,1 bilhões não têm acesso 
a  proteção social adequada, enquanto que somente pouco mais de 15 por cento dos desempregados em 
nível mundial recebem alguma forma de benefícios de desemprego. A Conferência Internacional do Trabalho 
da OIT de 2012 examinará uma nova norma internacional de trabalho sobre pisos de proteção social.
A Diretora-Executiva da ONU Mulheres ressaltou que o grupo presidido por ela acompanhou com “muito 
entusiasmo” a atuação internacional da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, que pela primeira vez na história foi inaugurada por uma mulher, e na Cúpula do G20 em 
Cannes, quando enfatizou a importância da implementação de pisos sociais no mundo como condição 
para o desenvolvimento econômico sustentável.
Durante a cerimônia, a Diretora Executiva da OIT, María Angélica Ducci, e a Ministra do  Desenvolvimento 
Social do Brasil, Tereza Campelo, assinaram protocolo de intenções para cooperar nas áreas de proteção 
social, erradicação da miséria e inclusão produtiva para o trabalho decente.
Em seu discurso no Palácio do Planalto, Michelle Bachelet destacou alguns pontos do relatório:

• 1,4 bilhão de pessoas vivem em situação de extrema pobreza com menos de 1,25 dólar por dia.
• 925 milhões de pessoas sofrem de fome de forma crônica.
• 884 milhões de pessoas não têm acesso a água potável, enquanto que 2,6 bilhões carecem de acesso 
a saneamento.
• 796 milhões de adultos são iletrados.
• Cerca de 75 por cento da população mundial ainda não tem cobertura adequada da seguridade social.
 
De acordo com o estudo, a extensão da proteção social não é somente uma questão que diz respeito 
aos direitos humanos, mas também uma necessidade econômica. De fato, a persistência deste grande 
número de pessoas excluídas representa um enorme desperdício de potencial humano e econômico, 
especialmente em um contexto de acelerado envelhecimento demográfico em países que contam com 
baixos níveis de cobertura sanitária e de seguridade social.
“Em nossa proposta de um piso de proteção social relacionamos com muita força a importância de 
relacionar políticas de emprego e de proteção social no marco de agendas nacionais de trabalho 
decente. Para ter êxito na luta contra a pobreza, a exclusão e a desigualdade, são necessárias políticas 
mútuas de transferência de renda, provisão de serviços sociais essenciais e, principalmente, de inclusão 
produtiva, através de políticas de emprego, pois encontrar um emprego decente é a melhor forma de 
sair da pobreza”, disse a Diretora da ONU Mulheres.
Segundo ela, programas como o Bolsa Família podem reduzir a volatilidade econômica provocada pela 
crise, uma vez que este tipo de programa busca manter a capacidade de consumo das famílias de baixa 
renda. Além disso, destacou que os benefícios pagos diretamente às mulheres por meio da transferência 
de renda resultam na melhoria de suas condições e de sua capacidade de exercer controle crescente 
sobre a forma como se realizam os gastos familiares.
“Em outras palavras, ajudam a promover a autonomia das mulheres que, como temos ouvido e 
mencionado insistentemente, e o fazemos por convicção, é essencial para o desenvolvimento, em todos 
os sentidos”, concluiu.
A proteção social – e, em particular, o conceito de piso de proteção social – é crescentemente considerado 
como um instrumento de desenvolvimento fundamental em diversos foros internacionais, como ocorreu 
recentemente na Cúpula do G20 em Cannes e na reunião sobre os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, que teve lugar em Nova Iorque, em setembro.
A ONU designou o piso de proteção social como uma de suas nove iniciativas em resposta à crise. 
Liderada pela OIT e pela Organização Mundial da Saúde, tem por objetivo a promoção de um conjunto 
de direitos e transferências sociais básicas, assim como de serviços essenciais nas áreas de emprego, 
saúde, água e saneamento, nutrição, educação e apoio à família, a fim de proteger e empoderar os 
segmentos mais pobres e vulneráveis para que possam sair da pobreza.
15/12/2011

RIO DE JANEIRO ENCERRA CICLO DE CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Estado do Rio de 
Janeiro encerrou, na quinta-feira, dia 15, o ciclo de conferências preparatórias à Conferência Nacional de 
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Emprego e Trabalho Decente (CNETD), que será realizada em maio de 2012 em Brasília.
Cerca de 200 pessoas, participaram da abertura do evento, realizado no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-
RJ). No evento foram eleitos 50 delegados, sendo 15 representantes do governo, 15 dos trabalhadores, 15 
dos empregadores e 5 do terceiro setor, que irão representar o Rio de Janeiro na Conferência Nacional.
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil esteve representado pelo Coordenador 
dos Projetos de Trabalho Decente e Empregos Verdes, Paulo Sérgio Muçouçah, que fez palestra sobre “A 
Agenda de Trabalho Decente no Brasil e a I CNETD”.
O Estado do Rio apresenta alguns avanços nos indicadores de trabalho decente. O Rio tem, por exemplo, a 
segunda maior taxa de trabalhadores ocupados com ensino médio ou superior, de 53%, diante de 43,2% do 
índice nacional. Além disso, apresenta a quarta maior taxa de formalização do mercado de trabalho (64,3%: 
Brasil, 54,3%) e a quinta maior proporção de trabalhadores domésticos que contribuem para a Previdência 
Social (40,2%). Um desafio a ser enfrentado é a desocupação de jovens. O Estado tem a quinta maior taxa 
de desocupação de jovens entre 15 e 24 anos (21,9%, enquanto o índice nacional é de 17,8%).
De acordo com o secretário Estadual de Trabalho e Renda, Sergio Zveiter, é de grande importância que o 
Rio de Janeiro esteja voltado para o tema Emprego Decente. “O Estado vive um momento único na geração 
de emprego. O Estado é a menina dos olhos do mundo com os grandes eventos olímpicos e religiosos que 
acontecem aqui até 2016. Por isso, estaremos presentes em todas as discussões importantes no avanço 
das políticas públicas de empregabilidade”, ressaltou Zveiter.
O encontro teve como eixos os princípios e direitos fundamentais do trabalho, a proteção social e o diálogo 
social, como instrumento de governabilidade democrática, com o objetivo de discutir a política nacional do 
emprego decente e fazer a revisão do Plano Nacional, lançado em maio de 2010 pelo então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.
16/12/2011





Em maio de 2012 foi realizado em Brasília o Fórum Nacional de Trabalho Decente para os Jovens, como parte de um processo 
internacional de discussão e reflexão sobre a crise mundial do emprego juvenil, um dos temas da 101ª Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho. O Escritório da OIT no Brasil apoiou outras importantes ações focalizadas no público jovem e em policiais, 
como o Programa Conjunto Segurança Cidadã – produto de um trabalho em parceria com seis agências do Sistema ONU, com o 
objetivo de desenvolver ações dirigidas a prevenir a violência que afeta crianças, jovens e adolescentes entre 10 e 24 anos de idade. 

Em agosto foi realizada a etapa nacional da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, em Brasília. O evento 
representou uma experiência única de diálogo social tripartite, baseada no reconhecimento do papel fundamental do 
trabalho decente para a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Os governos dos estados de Minas Gerais e do 
Paraná assinaram acordos com a OIT para a construção de Agendas Estaduais de Trabalho Decente. A fim de promover 
a replicação da experiência pioneira de construção de agendas subnacionais pelo país, a OIT realizou uma Oficina 
Técnica para a Construção de Agendas Subnacionais de Trabalho Decente, com representantes de 11 estados e de 
dois municípios brasileiros. Além da Bahia e Mato Grosso, dos municípios do ABC Paulista e de Curitiba, localidades nas 
quais o processo de definição das agendas já estava concluído ou bastante avançado, Minas Gerais, Tocantins, Ceará, 
Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Piauí iniciaram a discussão sobre o tema. 

Além disso, o Escritório da OIT no Brasil lançou o “2º Perfil do Trabalho Decente no Brasil – Um Olhar sobre as Unidades 
da Federação”, que apresentou um amplo conjunto de indicadores de trabalho decente, desagregados por Unidades 
Federativas, numa iniciativa inédita e pioneira no âmbito de um projeto piloto internacional da OIT.
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OIT FIRMA PARCERIA INÉDITA PARA REDUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA AGRICULTURA 
FAMILIAR
 
ARROIO DO TIGRE, RS (Notícias da OIT) – A JTI lançou hoje (dia 8) um programa para contribuir para a 
eliminação do trabalho infantil em Linha São Roque, distrito de Arroio do Tigre, no Estado do Rio Grande do 
Sul. Este programa foi desenvolvido em parceria com a Winrock Internacional (WI), uma agência especializada 
em desenvolvimento agrícola, e com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com o envolvimento de 
autoridades locais.
ARISE - Alcançando a Redução do Trabalho Infantil pelo Suporte à Educação - foi desenvolvido especificamente 
para a JTI nas comunidades onde a empresa compra tabaco. O programa aborda os fatores sociais e 
econômicos que podem levar agricultores familiares a utilizarem crianças em atividades laborais. O programa 
é destinado a incrementar o acesso à educação de qualidade para as crianças, conscientizar sobre o trabalho 
infantil, melhorar a qualidade de vida das comunidades produtoras de tabaco e as práticas laborais, em um 
trabalho em parceria com o governo e a sociedade civil. O ARISE visa ajudar não só crianças, mas as famílias 
e comunidades como um todo.
“Arroio do Tigre foi uma escolha natural para iniciar nosso programa, já que é um município importante para 
a JTI, onde há muitos produtores integrados e onde encontramos apoio do governo local e de organizações 
comunitárias para implementar as ações do programa”, disse Eduardo Renner, Vice-Presidente da JTI para 
a América do Sul. “Com a experiência de nossos parceiros, Winrock International e OIT, e com o apoio do 
governo, esperamos constantemente monitorar e melhorar o programa e estendê-lo a outros municípios.”
“Por saber que o ARISE está embasado e contribui para o Plano Nacional tripartite de Ação contra o Trabalho 
Infantil do Brasil, a OIT-IPEC quer promover as mudanças que o projeto tem como objetivo – as crianças fora 
do trabalho infantil e na escola, os pais com melhores condições de vida e trabalho decente, leis e políticas 
eficazes implementadas – e que as mudanças sejam lideradas pelo país e sustentáveis. JTI reconhece o 
poder deste programa para demonstrar que a eliminação do trabalho infantil nas comunidades cultivo do 
tabaco é possível, e estamos ansiosos para o sucesso desta parceria inovadora no Brasil. “ comentou Renato 
Mendes, coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela 
sigla em inglês), da OIT.
“O trabalho infantil resulta de uma série de fatores, incluindo as lacunas nos sistemas de educação, carências 
na infraestrutura agrícola e por fatores culturais. Winrock, portanto, tem uma abordagem integrada que 
suporta uma mudança positiva na sensibilização, educação, condições de vida e desenvolvimento agrícola. 
Estamos satisfeitos que a JTI tenha abraçado esta abordagem integrada em um esforço para propiciar uma 
redução sustentável no trabalho infantil no setor do tabaco do Brasil. “ disse Luisa Siqueira, Diretora do Arise 
pela Winrock Internacional.
A JTI é membro do Grupo de Empresas Japan Tobacco (JT), uma das líderes internacionais de produtos 
do tabaco. Com sede em Genebra, na Suíça, a JTI tem mais de 25.000 funcionários e operações em 120 
países. Em 2009, o Grupo JT comprou Tribac Leaf Limited, uma empresa que produz tabaco na África e Ásia, 
bem como duas empresas brasileiras - Kannenberg, uma produtora e comercializadora de tabaco, e KBH & 
C, empresa que processa e comercializa produtos Kannenberg. O Grupo JT também estabeleceu uma joint 
venture com dois fornecedores de tabaco em folha dos Estados Unidos - Hail & Cotton Inc. e JEB International.
A Organização Internacional do Trabalho é a organização internacional responsável pela elaboração e 
fiscalização de normas laborais internacionais. É a única agência triparte das Nações Unidas, que reúne 
representantes de governos, empregadores e trabalhadores.
Winrock International é uma organização de desenvolvimento norte-americana especializada no 
desenvolvimento agrícola, que trabalha com pessoas ao redor do mundo para capacitar os desfavorecidos, 
aumentar as oportunidades econômicas e uso o sustentável dos recursos naturais.
08/02/2012

SEMINÁRIO DISCUTE CONVENÇÃO 169 DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério das Relações 
Exteriores promovem nos dias 8 e 9 de março, em Brasília, o “Seminário Convenção 169 da OIT: experiências 
e perspectivas”. O Seminário inicia o processo de diálogo do governo federal com a sociedade civil para a 
regulamentação da Convenção 169 sobre as consultas aos povos indígenas e tribais. Os ministros Antonio 
Patriota (Relações Exteriores), Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) e Luiza Bairros (Igualdade Racial) 
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participam da abertura do evento, às 9h desta quinta-feira (8/3). Cerca de 160 lideranças de quilombolas, 
indígenas e comunidades tradicionais, representantes de entidades de trabalhadores, empresários, da 
sociedade civil e especialistas da área participam do evento que é parte importante do diálogo entre o 
governo e a sociedade na construção da proposta que regulamenta os mecanismos de consulta previstos na 
Convenção 169. O Seminário tem o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Funai, Fundação Palmares, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Incra. Na 
programação estão confirmadas as presenças de palestrantes como o professor da Universidade do Arizona, 
James Anaya, o ministro Lélio Bentes, do Tribunal Superior do Trabalho, o secretário nacional de Articulação 
Social, Paulo Maldos (Secretaria-Geral da Presidência da República), o ministro Sílvio José Albuquerque e 
Silva, chefe da Divisão de Temas Sociais (MRE), entre outros. A Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre os povos indígenas e tribais foi ratificada pelo Brasil em 2002 e entrou em vigor em 
julho de 2003. Os países signatários da convenção se comprometem a consultar os povos interessados 
quando forem previstas medidas legislativas ou administrativas que os afetem diretamente, garantindo a 
efetiva participação dos povos indígenas e tribais na tomada de decisões.
Serviço: Seminário Convenção 169 da OIT: Experiências e perspectivas Data: 8 e 9 de março de 2012 Local: 
Escola de Administração Fazendária - ESAF.
07/03/2012

BRASIL INICIA DIÁLOGO SOCIAL PARA REGULAMENTAR A CONSULTA PRÉVIA DA 
CONVENÇÃO 169
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a vontade política expressa 
pelo Governo, autoridades indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, de organizações de 
empregadores e trabalhadores do Brasil, para a regulamentação da consulta prévia da Convenção 169 
da OIT, é muito mais do que mero cumprimento de obrigações derivadas da ratificação deste instrumento 
internacional. O processo ora iniciado é a mais genuína expressão do diálogo social democrático que tem 
como objetivo garantir direitos fundamentais destes povos por meio da conciliação entre o desenvolvimento 
econômico e a justiça social.
Durante o seminário “Convenção 169 da OIT: experiências e perspectivas” realizado em 08 e 09 de março de 
2012, em Brasília, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e integrante do comitê de peritos da OIT, 
Lélio Bentes afirmou: “O comitê de peritos da OIT, por meio de seus informes, não julga nem condena, visto 
que não é um tribunal internacional, mas promove um diálogo construtivo e positivo, indicando dificuldades 
e estratégias para a efetiva implementação das convenções da OIT”.
08/03/2012

OIT CONSULTA JOVENS DA AMÉRICA LATINA SOBRE CRISE DE EMPREGO JUVENIL
 
LIMA (Notícias da OIT) – A OIT iniciou hoje uma série de foros regionais com jovens de 11 países da América 
Latina e Caribe com a finalidade de escutar suas opiniões sobre como enfrentar os problemas de desemprego 
e informalidade que afetam milhões de pessoas jovens de toda a região. No Brasil, o foro será realizado nos 
dias 9 e 10 de abril.
A iniciativa é realizada com respaldo dos ministérios do Trabalho, de organizações de empregadores e 
trabalhadores, de instituições da juventude e de representantes da sociedade civil e é parte de uma consulta 
promovida pela OIT que se realiza em todo o mundo. O emprego juvenil será o tema principal da 101ª sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho que se realizará em junho em Genebra com delegados tripartites 
de 183 Estados membros da OIT.
“Não podemos prescindir do aporte dos jovens para construir sociedades prósperas e inclusivas em nossa 
região. A geração de emprego juvenil não deve ser vista como a solução para um problema mas como uma 
maneira de aproveitar uma grande oportunidade para nossos países”, disse a Diretora Regional da OIT para 
a América Latina e o Caribe, Elizabeth Tinoco.
“Agora é o momento de assumir este desafio político”, afirmou Tinoco.
O primeiro foro nacional de consulta na América Latina e no Caribe foi realizado nesta terça-feira na Argentina. 
Também estão previstas reuniões no Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, 
Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai. Em nível global, a OIT informou que serão realizadas reuniões em cerca 
de 50 países.
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De acordo com dados da OIT, o mundo enfrenta uma crise de emprego juvenil sem precedentes. Cerca de 
750 milhões de jovens estão desempregados em todo mundo e mais de 150 milhões vivem com menos de 
1,25 dólar por dia.
Na América Latina e no Caribe a situação dos jovens também é considerada preocupante. A taxa de 
desemprego urbano dos jovens, de 14,9%, é mais do que o dobro da taxa geral de 6,8% e o triplo da dos 
adultos, que é de 5%. Por outro lado, estima-se que 6 de cada 10 jovens que conseguem ocupação estão 
confinados em empregos informais, em condições precárias e com baixos salários.
“Estamos diante de um problema estrutural. O crescimento econômico é determinante mas não suficiente 
para resolvê-lo. O emprego juvenil requer medidas específicas para enfrentar os desafios que se apresentam”, 
acrescentou a Diretora Regional da OIT.
A OIT, que determinou março de 2012 como ”Mês do Emprego Juvenil”, destacou que os foros nacionais têm 
como objetivo conhecer a opinião dos jovens sobre a situação que enfrentam nos mercados laborais e sobre 
quais poderiam ser as alternativas de solução, com o objetivo de conseguir uma participação ativa no debate 
sobre sua própria realidade.
Os temas relacionados com o emprego juvenil abrangem desde as dificuldades para acesso a postos de 
trabalho até a persistência da informalidade, as dificuldades para realizar a transição escola-trabalho, as 
necessidades de acesso a uma melhor formação laboral, as dificuldades para o empreendedorismo, entre 
outras.
Os resultados dos foros nacionais realizados em todo o mundo serão compartilhados no Foro sobre Emprego 
Juvenil que será realizado entre 23 e 25 maio em Genebra, do qual participarão mais de uma centena de 
jovens representantes de organizações de trabalhadores, de empregadores e de entidades juvenis de todo 
o mundo. Cabe assinalar que neste Foro Global estes jovens apresentarão boas práticas de promoção do 
trabalho decente de seus países de origem.
As datas previstas para os foros nacionais na América Latina e Caribe são as seguintes:

Argentina, 13 de março
México, 15 de março
Honduras, 17 de março
Uruguai, 20 de março
Costa Rica, 22 de março
Chile, 23 de março
Peru, 23 de março
Colômbia, 27 de março
El Salvador, 29 de março
Trinidad e Tobago, última semana de março
Brasil, 9 e 10 de abril
Para mais informações sobre o tema do emprego juvenil visite o sitio web em:
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=1510
Informação sobre emprego juvenil da OIT em Genebra:
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--es/index.htm
No Facebook, as informações podem ser encontradas em www.facebook.com/Empleojuvenil
13/03/2012

TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO NA AMÉRICA LATINA E CARIBE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está 
divulgando as três últimas notas técnicas da série “O Trabalho Doméstico na América Latina e Caribe”, 
traduzidas para o português. As notas foram preparadas pela equipe de Trabalho Decente para os países do 
Cone Sul, que faz parte do Programa sobre Condições de Trabalho e Emprego (TRAVAIL) da OIT.
A nota número 6 trata da “Proteção à Maternidade: Um Direito das Trabalhadoras Domésticas Remuneradas”. 
O direito à proteção da maternidade é de particular relevância para este setor, já que a maioria das 
trabalhadoras domésticas é mulher, e muitas delas são jovens e em idade reprodutiva. Embora uma de suas 
principais tarefas seja cuidar de crianças das famílias para as quais trabalham, as empregadas domésticas 
vivem em situação de grande desproteção o período de sua gravidez e os primeiros meses de vida de seus 
filhos e filhas.
Já a nota número 7 trata do “Direito de Organização das Trabalhadoras Domésticas Remuneradas”. A 
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Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no
trabalho inclui, como um dos seus quatro eixos, o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva. 
Estes direitos estão consagrados na Convenção nº 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de 
sindicalização e na Convenção nº 98 sobre a aplicação dos princípios relativos ao direito de sindicalização e 
de negociação coletiva.
Os órgãos de controle da OIT reconhecem há muitos anos que esses princípios se aplicam também aos 
trabalhadores e trabalhadoras domésticas, mas a maioria dos países ainda carece da proteção legal 
necessária para transformá-los em realidade.
Finalmente, a nota número 8 enumera os “Passos para a Ratificação da Convenção nº 189 sobre as 
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos”. O setor do trabalho doméstico sempre foi um dos que 
apresenta maior déficit de trabalho decente e proteção do trabalho nas legislações nacionais em todo o 
mundo. É por isso que a Convenção nº189 tem
o objetivo de garantir que as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, como os demais trabalhadores, 
possam desfrutar de condições justas de emprego. Para tanto, reitera as normas existentes da OIT sobre 
trabalho forçado, discriminação e trabalho infantil, liberdade de associação e direito à negociação coletiva. 
Fundamentalmente, a Convenção proporciona um marco para garantir que os trabalhadores domésticos 
desfrutem de condições dignas de emprego, como todos os outros trabalhadores/trabalhadoras.
19/03/2012

OIT LANÇA CURSO À DISTÂNCIA PARA DISSEMINAR CONTEÚDOS DE IGUALDADE DE 
GÊNERO E RAÇA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil lançou 
hoje no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) o primeiro curso à distância, em língua 
portuguesa, para disseminação dos conteúdos do programa GRPE – Gênero, Raça, Pobreza e Emprego. 
O evento teve a presença da Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, do Diretor de Administração 
do Serpro, Antonio João Parera, do Secretário-Executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR), Mário Theodoro, e de Tatau Godinho, representante da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM).
Inicialmente, o curso será ministrado a uma turma piloto com o objetivo de colher eventuais sugestões 
para a operacionalização da plataforma, tutoria e avaliação. Após a conclusão dessa etapa, o curso 
ficará disponível na Universidade do Serpro e existe a possibilidade de conceder acesso para pessoas 
de outros órgãos governamentais, empresas do Programa Pró-Equidade de Gênero e telecentros em 
países de língua portuguesa. O curso poderá ser acessado no link https://inclusao.serpro.gov.br
GRPE é a sigla pela qual ficou conhecido o Programa de Fortalecimento Institucional da OIT para a 
Igualdade de Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego. Seu objetivo principal é 
promover a transversalização das dimensões de gênero e raça nas políticas públicas de erradicação da 
pobreza e geração de emprego, assim como nas estratégias e ações das organizações de empregadores 
e trabalhadores e outras organizações da sociedade civil comprometidas com o tema.
“O principal instrumento do Programa, o Manual de Capacitação Modular, é também uma sistematização 
dos conceitos e experiências desenvolvidas pela OIT e seus parceiros sobre esses temas e, nessa medida, 
uma contribuição ao desenvolvimento da base de conhecimentos sobre a questão das desigualdades de 
gênero e raça e sua articulação com temas tão estruturais e fundamentais para a nossa sociedade como a 
erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e a promoção do emprego”, disse Laís Abramo.
A representante da SPM, Tatau Godinho, destacou que a capacitação dos gestores públicos é um desafio 
permanente para a superação das diferenças e da discriminação, enquanto o Secretário-Executivo da 
SEPPIR, ressaltou a importância da iniciativa para o aperfeiçoamento do funcionalismo público. Já na 
visão do diretor do Serpro, o lançamento do programa vai fortalecer a importância das políticas públicas 
voltadas para reforçar a igualdade de gênero e raça.
20/03/2012

CONSULTAS MUNDIAIS DA OIT SOBRE A CRISE MUNDIAL DE EMPREGO JUVENIL
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) está organizando durante 
os meses de março e abril reuniões em mais de 40 países de todo o mundo com o objetivo de escutar as 



opiniões dos jovens sobre a difícil situação do emprego juvenil.
Por este motivo, o emprego juvenil será o tema principal da próxima Conferência Internacional do 
Trabalho, que será realizada em junho em Genebra. A OIT quer escutar os jovens e espera que suas 
ideias e experiências se reflitam nos debates.
Antes da Conferência, a OIT designou março como o “Mês do emprego juvenil” e está consultando 
jovens desde Beirute até Bangkok e desde Lima a Lusaka. As consultas nacionais culminarão em um 
importante Foro sobre Emprego Juvenil (http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/youth-
employment-forum/lang--es/index.htm) que será realizado em maio e do qual participarão cerca de cem 
jovens provenientes de organizações de empregadores, de trabalhadores e juvenis de todo o mundo.
No Brasil, o evento deverá ocorrer nos dias 3 e 4 de maio. 
Para mais informações sobre o calendário das reuniões, consulte http://www.ilo.org/employment/
areas/youth-employment/WCMS_176020/lang--en/index.htm (em inglês)
26/03/2012

OIT PEDE QUE SOCIEDADE NÃO SE OMITA DIANTE DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, disse hoje (10) que a campanha de comunicação “Mercosul Unido contra o Trabalho 
Infantil” será bem sucedida se contar com o apoio da sociedade civil dos países que compõem o bloco. “Esta 
campanha só terá sucesso se a sociedade civil não se omitir diante da exploração e da impunidade e se as 
mais altas autoridades derem, em suas decisões, a prioridade absoluta prevista na Constituição à proteção 
e promoção dos direitos das crianças e adolescentes”, disse Laís Abramo.
A campanha foi lançada em cerimônia que contou com a presença do ministro interino do Trabalho, Paulo 
Roberto dos Santos Pinto. Fruto de uma parceria da OIT com o  Ministério do Trabalho e Emprego, e a Agência 
Brasileira de Cooperação, a campanha foi lançada simultaneamente no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 
e faz parte das atividades de um Projeto de Cooperação Sul-Sul Brasil-OIT, denominado “Apoio ao Plano 
Regional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Mercosul”.
O Plano dos países do Mercosul para eliminação do trabalho infantil tem três eixos:
•  Desenvolver campanha de conscientização em zonas de fronteira, onde são mais comuns alguns tipos de 
trabalho infantil como trabalho infantil doméstico, na cultura do mate e exploração sexual.
• Harmonizar a legislação interna entre os países do bloco em consonância com as Convenções da OIT 
e permitir uma fiscalização do trabalho conjunta e integrada. Entre as ações desenvolvidas está sendo 
elaborado um protocolo de inspeção do trabalho infantil para o Mercosul.
• Unificar os indicadores e variáveis estatísticas para melhor conhecer a dinâmica e dimensão do trabalho 
infantil, com o objetivo de subsidiar as políticas públicas do bloco. 
A campanha estará centralizada nas cidades de fronteira, Paso de Los Libres (Argentina), Uruguaiana 
(Brasil), Posadas (Argentina), Encarnación (Paraguai), Rivera (Uruguai), Santana do Livramento (Brasil), Foz 
do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai). O principal objetivo da campanha é conscientizar a sociedade 
da necessidade imediata de prevenir e erradicar o trabalho infantil, com foco especial no trabalho agrícola, o 
trabalho doméstico e a exploração sexual comercial. 
O trabalho infantil gera danos irreversíveis na saúde psicofísica dos meninos e meninas, prejudicando seu 
processo de desenvolvimento e particularmente sua integração com a educação. A campanha “Mercosul 
Unido contra o Trabalho Infantil” está composta por várias peças gráficas dedicadas a cada uma das três 
modalidades e por um spot de rádio. Estes cartazes serão divulgados em edifícios públicos, estabelecimentos 
de ensino, centros de saúde, áreas de lazer e ou turísticas e albergues localizados em estradas nacionais, 
provinciais e internacionais.
Os spots de rádio foram gravados por diversas celebridades do âmbito artístico e desportivo de cada um 
dos países. Ambos os produtos foram desenvolvidos nos idiomas falados no Mercosul. Acompanhando estas 
comunicações, serão realizadas diversas atividades complementares tais como oficinas para jornalistas, 
funcionários públicos e outros (sindicatos, câmaras empresariais, agentes de saúde, educadores etc.) das 
cidades que serão epicentro da campanha.
10/04/2012

FÓRUNS ESTADUAIS DO NORDESTE REALIZAM CARAVANA CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Os Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil dos estados 
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nordestinos realizam a partir deste mês e até junho uma grande mobilização de conscientização e combate 
à exploração da mão de obra infanto-juvenil. O 12 de Junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. 
Com diversas ações e estratégias em cada um dos estados do Nordeste, a Caravana é uma mobilização para 
chamar a atenção da sociedade para a necessidade de enfrentamento do problema.
A mobilização conta com o apoio do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), 
do qual faz parte a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio do Programa Internacional para 
a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC),  e de muitas outras entidades estaduais, como, por exemplo, os 
Fóruns DCAs Estaduais e os Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil.
Com diversas ações e estratégias em cada um dos estados do Nordeste, a Caravana é uma mobilização para chamar 
a atenção da sociedade para a necessidade de enfrentamento do problema. O objetivo da iniciativa é contribuir para 
o fortalecimento das ações locais de prevenção e eliminação do trabalho infantil nos estados do Nordeste.
A Caravana conta com o apoio técnico e financeiro da Fundação Telefônica e é coordenada e desenvolvida 
pelos Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.  Entre as atividades programadas 
estão audiências públicas envolvendo autoridades locais e estaduais. Durante os eventos, crianças e 
adolescentes apresentarão suas propostas para eliminação do trabalho infantil e cobrarão das autoridades 
participantes a adesão a um Termo de Compromisso.
Confira abaixo o calendário da Caravana:

Ceará - 9 a 13 de abril de 2012
Maranhão / Piauí -16 a 20 de abril de 2012
Rio Grande do Norte -23 a 27 de abril de 2012
Paraíba - 7 a 12 de maio de 2012
Sergipe / Alagoas - 21 a 25 de maio de 2012
Pernambuco - 28 maio a 1 junho de 2012
Bahia - 4 a 06 de junho de 2012

Veja mais informações no endereço: http://fnpeti.blogspot.com.br/
12/04/2012

TRABALHO INFANTIL NOS LIXÕES É TEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA NA BAHIA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Trabalho Infantil nos lixões é o tema da  videoconferência “O Trabalho Infantil 
no Lixo: Seus Malefícios e Formas de Combate”, que está sendo realizada hoje em Salvador, Bahia, e pode 
ser acompanhada pelo site www.iat.educacao.ba.gov.br
Incluída na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, a coleta de lixo é uma atividade extremamente 
insalubre, que traz sérios danos à saúde e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os danos e as 
formas de enfrentamento ao problema serão debatidos nesta quinta-feira (12/04), na videoconferência O 
Trabalho Infantil no Lixo: Seus Malefícios e Formas de Combate. O encontro, que acontece das 14h às 17h, 
no Instituto Anísio Teixeira (IAT), será transmitido para 33 municípios baianos.
Expostos a cacos de vidro, ferros retorcidos e até agulhas usadas em hospitais, as crianças e adolescentes 
ficam vulneráveis a doenças de pele, febre, leptospirose, diarreia e doenças respiratórias. Não são raros os 
casos em que crianças e adultos comem restos de alimentos.
Participam do debate a auditora fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/BA) e 
presidente do Fetipa, Teresa Calabrich; a representante da Superintendência de Saneamento da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, Maria Valéria Ferreira; e a técnica do Instituto Aliança, Sandra Santos.
O evento, promovido pelo Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador 
Adolescente na Bahia (Fetipa), é gratuito, não sendo necessária inscrição prévia.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2009), no Brasil, aproximadamente 4,2 
milhões de crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos trabalham. Na Bahia, são mais de 486.000 
meninos e meninas nesta situação.
Não há dados oficiais sobre o trabalho de crianças e adolescentes em lixões. Até 2007, o governo da Bahia 
implantou 55 aterros sanitários em todo o estado. Muitos, no entanto, tornaram-se lixões.
Parte destas crianças e adolescentes trabalha na coleta, seleção e beneficiamento de lixo, atividade 
extremamente insalubre, que está incluída na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil em função dos 
seus riscos ocupacionais e repercussões na saúde.
12/04/2012
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CONVENÇÃO 169 É LANÇADA NAS LÍNGUAS INDÍGENAS GUARANI KAIOWA E TERENA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Na próxima quarta-feira, 18 de abril, na cidade de Dourados (MS), serão lançadas 
as versões em texto e áudio da Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais nas línguas indígenas 
Guarani Kaiowa e Terena, por ocasião do VIII Seminário Indígena do Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN). 
Este trabalho é resultado da parceria entre povos indígenas da região, UNIGRAN e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), no contexto do “Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e 
Crianças Indígenas no Brasil”.
O Programa Conjunto está sendo implementado desde 2010 por 5 Agências Especializadas das Nações 
Unidas, OIT, OPAS, FAO, PNUD e UNICEF, em parceria com o Governo Brasileiro, e é fruto da Cooperação Técnica 
Internacional entre Brasil e Espanha, por meio do Fundo para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (F-ODM).
O Programa Conjunto visa empoderar as comunidades  sobre seu direito humano à alimentação adequada 
e, neste sentido, o presente trabalho pretende contribuir para a ampla disseminação dos direitos dos povos 
indígenas previstos no sistema jurídico internacional da OIT, ratificado pelo Brasil.
17/04/2012

POESIA PARA PREVENIR VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Foi realizada em Contagem (MG), nos dias 16 e 17 de abril, mais uma etapa 
do Programa Conjunto “Segurança Cidadã: prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania com foco 
em crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis em comunidades brasileiras”, que teve a 
participação da atriz e poeta Elisa Lucinda. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) participa do 
Programa Conjunto em parceria com outras agências da Organização das Nações Unidas (ONU).
O Programa Conjunto, implementado nos municípios de Vitória/ES, Contagem/ MG e Lauro de Freitas-BA, 
visa desenvolver ações dirigidas a prevenir a violência que afeta crianças, jovens e adolescentes entre 10 
e 24 anos de idade em situação de vulnerabilidade, por meio do estímulo ao cumprimento voluntário das 
regras, da auto regulação do comportamento e da promoção de mecanismos de controle social. A partir de 
um diagnóstico inicial – participativo e situacional, está sendo construído um plano integral de segurança, 
com tempos diferenciados nos três municípios, e com ações para lidar com os problemas identificados 
pelo diagnóstico. O programa também tem a intenção de fortalecer as capacidades dos atores locais e as 
condições de governança local que assegurem a sustentabilidade das ações.
“O tema da segurança pública, sobretudo quando relacionado à infância e juventude, é sempre um desafio 
a ser superado, em virtude da grande complexidade das situações de violência e a urgência de todas elas”, 
diz Thais Dumet Faria, Oficial de Programação do Escritório da OIT no Brasil.
 O trabalho com a Casa Poema, coordenado pela atriz Elisa Lucinda, surgiu do desejo de oferecer novos 
elementos para que os/as policiais pudessem se valer numa situação de conflito envolvendo, principalmente, 
crianças e adolescentes. Sem dúvida, a modernidade requer uma segurança pública cidadã, que seja 
próxima da população e que esteja em permanente diálogo, evitando, assim, situações de violência.
Na Oficina “Palavra de Polícia: outras armas”, coordenada por Elisa Lucinda, a poesia aparece como 
instrumento facilitador para a discussão do subjetivo que está sempre envolvido nos conflitos, como os 
estereótipos e preconceitos, afirma Thais. “A poesia é o gatilho da arma do diálogo e do entendimento entre 
polícia e população, auxiliando na formação de uma comunidade cidadã”, acrescenta.
Para além desses fatores, o trabalho com a poesia auxilia sobremaneira na capacidade de interpretação e de 
apreensão de conteúdos, incluindo legislações e Convenções Internacionais. Assim, valendo-se da poesia, a 
oficina trabalha temas relacionados ao dia a dia da segurança pública, suas dificuldades, Direitos Humanos 
e as melhores e mais eficazes formas de prevenir e reagir à violência.
O Programa Conjunto Interagencial “Segurança Cidadã: prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania 
com foco em crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis em comunidades brasileiras” é 
uma iniciativa apoiada financeiramente pelo do Fundo para o Alcance dos Objetivos do Milênio – MDG-F e 
é composto por seis Agências do Sistema das Nações Unidas: PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento; UNODC – Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; UNESCO – Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura; OIT – Organização Internacional do Trabalho; UN-HABITAT 
– Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos; e UNICEF – Fundo das Nações Unidas 
para a Infância. O programa é desenvolvido em parceria com o Ministério da Justiça, através do PRONASCI.
24/04/2012
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TST ABRE SEMINÁRIO SOBRE LIBERDADE SINDICAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Seminário sobre Liberdade Sindical e os Novos Rumos do Sindicalismo no 
Brasil, em solenidade que contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Ayres Britto, foi aberto pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Oreste Dalazen, na noite 
de ontem (dia 25), em Brasília.
A mesa contou ainda com a diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, do ministro do Trabalho e Emprego, Paulo Roberto dos Santos Pinto, do procurador-geral do 
Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, da Diretora do Departamento de Normas da OIT, Cleopatra Doumbia-
Henry, do vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Alberto de Paula 
Machado, do especialista argentino Mario Ackerman, perito da OIT, a quem coube a palestra de abertura, e 
o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), juiz Renato Henry Sant’Anna.
A diretora da OIT, Laís Abramo, saudou a iniciativa do TST, que deve proporcionar um importante avanço no 
conhecimento e nas discussões sobre o direito sindical e a negociação coletiva. Ela lembrou que o Brasil tem 
se destacado no cenário internacional por suas ações pela promoção do trabalho decente e vem se tornando 
uma referência em diversas áreas, como o combate ao trabalho infantil e degradante, à discriminação, ao 
desemprego. Mas ressaltou também que, das oito convenções fundamentais da OIT, a única que o Brasil 
ainda não ratificou foi a Convenção 87, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito de sindicalização 
– que será um dos pontos centrais das discussões travadas durante o seminário.
A Diretora do Escritório da OIT lembrou a realização, em agosto deste ano, da I Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente (CNTED), e a importância da observância das Normas Internacionais do 
Trabalho para o alcance do objetivo de trabalho decente para todos, postulado pela Organização. “As Normas 
Internacionais do Trabalho, e em especial aquelas que foram definidas como fundamentais pela Declaração 
dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho e seu seguimento, adotada pela OIT em 1998, são um 
aspecto central do trabalho decente, o cerne de um dos seus quatro pilares básicos. A Declaração de 1998, 
é importante lembrar, constitui uma reafirmação do compromisso dos Estados-Membros da OIT de respeitar, 
promover e aplicar um patamar mínimo de princípios e direitos fundamentais no trabalho, havendo ou não 
ratificado as 8 convenções a eles associados”, disse Laís Abramo.
O ministro Dalazen, em seu pronunciamento, ressaltou que a ideia de promover um amplo debate sobre a 
questão sindical surgiu da constatação de que o modelo sindical brasileiro exige mudanças. “O seminário 
é um esforço bem intencionado com vistas ao aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro no que 
tange às relações de trabalho”, afirmou.
O presidente do TST lembrou que o Direito do Trabalho deve muito, “senão tudo”, de sua origem e 
fortalecimento à formação dos sindicatos, “organizações absolutamente essenciais e indispensáveis no 
sistema capitalista”. Mas o modelo brasileiro atual, porém, exige reflexão e mudança, a fim de garantir a 
representatividade efetiva dos trabalhadores.
Para Dalazen, os dois principais pilares do sindicalismo nacional – a unicidade de representação e o custeio 
obrigatório das entidades sindicais – resultaram num cenário de proliferação de sindicatos. “Contamos com 
mais de 14 mil sindicatos no país, e, com honrosas exceções, a maioria de pouca ou nenhuma representação”, 
afirmou. “Temos milhares de sindicatos inexpressivos de empregados e de empresas, em larga medida em 
virtude do monopólio da representação e da receita fácil da contribuição obrigatória”.
A crise da representatividade e a busca de saídas que fortaleçam e legitimem a atuação dos sindicatos, 
com a participação efetiva dos trabalhadores, serão tratadas nos painéis que compõem a programação do 
seminário, que se estende até sexta-feira (27).
26/04/2012

BRASIL PRECISA AVANÇAR NA OFERTA DE EMPREGO PARA JOVENS, DIZ OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Brasil ainda precisa avançar na oferta de oportunidades de trabalho para 
os jovens, disse a Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Laís Abramo, na 
abertura do Fórum Nacional de Trabalho Decente para os Jovens, em cerimônia realizada na Presidência da 
República. O evento será realizado entre hoje (dia 3) e amanhã, numa iniciativa da OIT, da Secretaria Nacional da 
Juventude e do Ministério do Trabalho e Emprego.
“Apesar da situação relativamente mais vantajosa do País no cenário internacional e dos grandes avanços 
dos últimos anos, em termos de um modelo de crescimento inclusivo que tem, entre suas principais 
características, a redução da pobreza e das desigualdades e da melhoria geral dos indicadores de mercado 
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de trabalho, os jovens e as jovens brasileiras ainda se encontram em uma situação de grande desvantagem”, 
disse Laís Abramo.
A Diretora do Escritório da OIT lembrou que estudos recentes mostram que as taxas de desemprego e de 
informalidade dos jovens são muito superiores às dos adultos, a qualidade dos seus empregos é muito 
mais precária. Essa situação se agrava no caso das jovens mulheres, dos jovens negros e indígenas e das 
pessoas que vivem e trabalham nas zonas rurais. No Brasil, o desemprego entre os jovens é duas vezes e 
meia superior ao dos adultos.
“Isto continua sendo uma realidade mesmo em momentos como o atual, de forte redução das taxas de 
desemprego e significativo crescimento dos empregos formais no País, evidenciando que o crescimento 
econômico é importante, mas não suficiente, e que são necessárias políticas ativas de promoção do trabalho 
decente para os jovens”, acrescentou.
O fórum brasileiro faz parte de um processo internacional de discussão e reflexão lançado pela OIT e que 
tem como referência, por um lado, uma grave crise mundial de emprego – e do emprego juvenil -, sem 
precedentes, resultado da crise econômica e financeira internacional que eclodiu em 2008 e que continua 
afetando duramente os países centrais.
O tema do desemprego juvenil estará em destaque na 101ª Conferência Internacional do Trabalho, que 
será realizada entre 30 de maio e 15 de junho em Genebra. Como parte do processo de preparação dessa 
discussão será realizado, entre os dias 23 e 25 de maio, também em Genebra, um Fórum Internacional que 
tem o objetivo de ouvir jovens de todo o mundo. No momento, está em curso a realização de fóruns nacionais 
em 50 países.

Alguns dados destacados por Laís Abramo:
· No mundo, há 75 milhões de jovens desempregados
· A taxa de desemprego dos jovens é o triplo da dos adultos (o mesmo ocorre na América Latina)
· Os jovens representam 40% de todos os desempregados
· O desemprego é apenas a ponta do iceberg, pois existem muitos problemas relativos à qualidade do 
emprego, como a precarização e a informalidade.
O Brasil é o único País no qual foi discutida e lançada uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a 
Juventude, fruto de discussões entre o governo, organizações de empregadores e de trabalhadores e ligadas 
aos jovens. Laís Abramo observou que ANTDJ expressa e oferece uma abordagem integrada sobre o tema, 
propiciada pela própria noção de trabalho decente, articulada em torno de quatro objetivos estratégicos: a 
promoção dos direitos no trabalho, a promoção de mais e melhores empregos, a extensão da proteção social 
e o fortalecimento do diálogo social.
O objetivo é que a ANTDJ dê origem a um Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente para a Juventude, 
com resultados, metas e indicadores que possam constituir-se em orientações mais precisas para a ação e 
a implementação de políticas e programas nessa área.
A secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, ressaltou que o trabalho decente é uma das principais 
demandas dos jovens. “O fórum se realiza em um momento especial em que a juventude ganha mais espaço. 
Saímos da Conferencia Nacional de Juventude, ocorrida em dezembro, e esse tema foi muito forte como uma 
das demandas.”
03/05/2012

“AGENDA DE TRABALHO DECENTE É O AVANÇO DO PROGRESSO SOCIAL”, DIZ MINISTRO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – “A Agenda de Trabalho Decente é o avanço do processo social. Precisamos 
avançar na melhoria da qualidade do trabalho e do emprego”, disse o ministro do Trabalho, Brizola Neto, 
em seu primeiro compromisso após a posse, ao participar do Fórum Nacional de Trabalho Decente para os 
Jovens. Ele e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participaram do 
evento, que teve palestra da Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo.
O ministro do Trabalho lembrou a longa parceria em torno deste tema entre o governo brasileiro e a OIT, 
iniciada em 2003 com a assinatura de um Memorando de Entendimento entre o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia. O ministro Gilberto Carvalho, cuja pasta é responsável 
pelas ações dirigidas aos jovens, lembrou que “a OIT tem dado apoio e provocação permanente para a 
abordagem destes temas (trabalho decente e emprego de jovens)”.
Em sua palestra, “Os desafios para garantir o trabalho decente para os/as jovens, com especial atenção 
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às questões de gênero e raça”, Laís Abramo mostrou que a idade de entrada no mercado de trabalho é 
fortemente marcada pelas desigualdades sociais. Alguns destaques:
· É no trabalho realizado na adolescência que mais se evidencia o forte peso das desigualdades sociais
· O trabalho é muito intenso entre os jovens das famílias mais pobres
· Poucas vezes é exercido nas condições protegidas pela Lei de Aprendizagem
· Muitas vezes equivale às piores formas de trabalho infantil e adolescente (proibidas até os 18 anos).
O Brasil é o único País no qual foi discutida e lançada uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para 
a Juventude, fruto de discussões entre o governo, organizações de empregadores e de trabalhadores e 
ligadas aos jovens. A Diretora do Escritório da OIT no Brasil destacou a necessidade da existência da Agenda, 
lembrando, entre outros fatores, as elevadas taxas de desemprego e informalidade entre os jovens, mesmo 
em momentos como o atual, de crescimento dos empregos formais. Por isso, cresce a importância da ANTDJ 
uma vez que o crescimento econômico é importante, mas não suficiente para garantir as vagas necessárias.
Além disso, o desemprego e a informalidade não atingem somente apenas jovens de baixa escolaridade, 
mas reforçam as desigualdades de origem social, sexo cor e raça. Além disso, o desemprego tem um forte 
componente de gênero, atingindo mais as mulheres e a informalidade, um forte componente de raça.
O fórum brasileiro faz parte de um processo internacional de discussão e reflexão lançado pela OIT e que 
tem como referência, por um lado, uma grave crise mundial de emprego – e do emprego juvenil -, sem 
precedentes, resultado da crise econômica e financeira internacional que eclodiu em 2008 e que continua 
afetando duramente os países centrais.
O tema do desemprego juvenil estará em destaque na 101ª Conferência Internacional do Trabalho, que 
será realizada entre 30 de maio e 15 de junho em Genebra. Como parte do processo de preparação dessa 
discussão será realizado, entre os dias 23 e 25 de maio, também em Genebra, um Fórum Internacional que 
tem o objetivo de ouvir jovens de todo o mundo. No momento, está em curso a realização de fóruns nacionais 
em 50 países.
Dentro deste tema, a Conferência Internacional do Trabalho pregará que para enfrentar a crise de emprego 
dos jovens, e seu ciclo vicioso de desemprego, pobreza, desigualdade, precariedade e baixo estímulo para 
a qualificação, é necessário adotar um novo marco de políticas públicas para os jovens. Além disso, existe a 
necessidade de ampliar os esquemas de proteção social para os jovens, inclusive nos momentos iniciais de 
inserção no mercado de trabalho; manter o respeito aos direitos no trabalho: Convenções da OIT/legislação 
trabalhista/rede de proteção. Também será destaca a importância crucial do diálogo social na busca por 
soluções e para o enfrentamento do desemprego juvenil.
04/05/2012

CONGRESSO NA BAHIA DISCUTE CONVENÇÃO 169 DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O “I Congresso Internacional de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais: 
Afirmação de Direitos Humanos” será realizado entre os dias 10 e 12 de maio de 2012 em Salvador - BA. 
Promovido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), tem como objetivo contribuir para a discussão sobre 
direitos dos povos e comunidades tradicionais e sua efetivação.
O Escritório da OIT no Brasil será representado no Seminário por Thais Fortuna, Oficial de Projetos. O evento 
será transmitido ao vivo pela internet. Para acompanhar a transmissão, acesse: www.oit.org.br/c169
Esta iniciativa conta com a cooperação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no contexto das ações do Governo Brasileiro para regulamentar 
a consulta prévia e informada do artigo 6º da Convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais.
O evento dá seguimento às discussões promovidas nos dias 8 e 9 de março último em Brasília no “Seminário 
Convenção 169 da OIT: experiências e perspectivas”, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República e o Ministério das Relações Exteriores, com apoio técnico da OIT.  O Seminário representou o início 
do processo de diálogo do governo federal com a sociedade civil para a regulamentação da Convenção 169 
sobre as consultas aos povos indígenas e tribais.
A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os povos indígenas e tribais foi 
ratificada pelo Brasil em 2002 e entrou em vigor em julho de 2003. Os países signatários da convenção 
se comprometem a consultar os povos interessados quando forem previstas medidas legislativas ou 
administrativas que os afetem diretamente, garantindo a efetiva participação dos povos indígenas e tribais 
na tomada de decisões.
08/05/2012
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DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 
18 DE MAIO
  
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de Lei 6719/09, que 
determina a contagem da prescrição dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes somente a partir 
de quando elas completarem 18 anos, foi considerada positiva pela OIT. O Coordenador Nacional do Projeto 
Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla em inglês), Renato Mendes, disse 
que “isto representa um avanço na responsabilização penal prevista na Convenção 182 da OIT (que trata 
do trabalho infantil em suas piores formas) e em sua Recomendação 190”. A proposta será enviada para 
sanção da presidenta Dilma Rousseff.
O novo instrumento legal coincide com a proximidade do dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para o qual foram programadas diversas atividades, que 
contarão com a participação do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil.
O dia 18 de maio foi instituído em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas, reuniram-se 
na Bahia para o 1º Encontro do Ecpat no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças 
e Adolescentes (CEDECA/BA), representante oficial do Ecpat, organização internacional que luta pelo fim da 
exploração sexual e comercial de crianças, pornografia e tráfico para fins sexuais, surgida na Tailândia. O 
encontro reuniu entidades de todo o país. Foi nessa oportunidade que surgiu a ideia de criação de um Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil.
De autoria da então deputada federal Rita Camata (PMDB/ES) - presidente da Frente Parlamentar pela 
Criança e Adolescente do Congresso Nacional -, o projeto foi sancionado em maio de 2000. Desde então, a 
sociedade civil e entidades em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes promovem atividades em 
todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual.
Para mais informações, visite o site http://www.comitenacional.org.br/
10/05/2012

OIT REAFIRMA COMPROMISSO DE DIÁLOGO E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CONVENÇÃO 169
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reafirmou seu compromisso de 
continuar promovendo os princípios da Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais, na abertura do “I 
Congresso Internacional de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais: Afirmação de Direitos Humanos” 
que está sendo realizado até 12 de maio em Salvador - BA. Promovido pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), o evento tem como objetivo contribuir para a discussão sobre direitos dos povos e comunidades 
tradicionais e sua efetivação.
O evento será transmitido ao vivo pela internet. Para acompanhar a transmissão, acesse: http://www.oit.org.br/c169
O Escritório da OIT no Brasil está sendo representado no Seminário por Thais Fortuna, Oficial de Projetos, que 
leu mensagem da Diretora do Escritório, Laís Abramo, dirigida aos participantes. Na mensagem, a OIT lembra 
que a Convenção, no seu artigo 6º, prevê a obrigatoriedade da consulta prévia e informada, com o objetivo 
de estabelecer o diálogo com estes povos, que são os sujeitos de direito da C. 169.
Para regulamentar os procedimentos de consulta prévia no Brasil, recentemente o Governo federal iniciou 
o diálogo com as autoridades e lideranças destes povos e também de representações da sociedade civil.
“Para tal, com a cooperação da OIT, planeja-se um processo informativo esse se iniciará em Salvador com o 
apoio do Governo do Estado da Bahia ainda neste semestre. Já em 2013 se prevê um processo consultivo 
com o intuito de se obter um instrumento que seja o mais consensuado possível e que possa garantir os 
direitos previstos na Convenção 169”, afirma Laís Abramo.
Esta iniciativa conta com a cooperação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no contexto das ações do Governo Brasileiro para regulamentar 
a consulta prévia e informada do artigo 6º da Convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais.
O evento dá seguimento às discussões promovidas nos dias 8 e 9 de março último em Brasília no “Seminário 
Convenção 169 da OIT: experiências e perspectivas”, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República e o Ministério das Relações Exteriores, com apoio técnico da OIT.  O Seminário representou o início 
do processo de diálogo do governo federal com a sociedade civil para a regulamentação da Convenção 169 
sobre as consultas aos povos indígenas e tribais.
A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os povos indígenas e tribais foi 
ratificada pelo Brasil em 2002 e entrou em vigor em julho de 2003. Os países signatários da convenção 
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se comprometem a consultar os povos interessados quando forem previstas medidas legislativas ou 
administrativas que os afetem diretamente, garantindo a efetiva participação dos povos indígenas e tribais 
na tomada de decisões.
10/05/2012

OIT E MINISTÉRIO DA SAÚDE DISCUTEM AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em uma iniciativa conjunto do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil e da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), o Ministério da Saúde, por meio 
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, iniciará as discussões para a construção de 
uma agenda de Trabalho Decente para os servidores do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Esperamos que como resultado principal seja traçado um diagnóstico da situação dos trabalhadores do 
SUS que sirva de base para a formação de uma Agenda de Trabalho Decente”, disse Ana Lúcia Monteiro, 
Ponto Focal para HIV/Aids do Escritório da OIT. O desafio, segundo ela, é que os diversos níveis de governo – 
federal, estadual e municipal – que executam os programas do SUS, adotem a agenda, uma inicativa inédita 
neste setor.
A oficina para a construção da agenda de trabalho decente no SUS será realizada nesta quinta-feira, 17 de 
maio, e reunirá cerca de 30 participantes. O evento será realizado na sede da Organização Pan Americana 
de Saúde (OPAS), no Setor de Embaixadas Norte, lote 19, em Brasília
16/05/2012

OIT E GOVERNO BRASILEIRO DISCUTEM COOPERAÇÃO SUL-SUL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em encontro programado para dois dias (17 e 18 de maio), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e o Governo brasileiro estão realizando sua VI Reunião Anual, abordando o 
tema Boas Práticas na Cooperação Sul-Sul e Triangular.
“A Cooperação Sul-Sul é um importante e estratégico instrumento de parceria para o desenvolvimento, capaz 
de contribuir para o crescimento econômico, a redução da pobreza e das desigualdades e a inclusão social, 
a construção de um mundo mais justo, equilibrado, igualitário e sustentável”, disse a Diretora do Escritório 
da OIT no Brasil, Laís Abramo, na abertura do evento.
Este tipo de cooperação, segundo Laís Abramo, representa “um esforço comum dos povos e países do Sul, 
baseado na ideia de que, através de um espírito de solidariedade ativa, os países em desenvolvimento 
podem construir soluções criativas e soberanas para seus problemas”. O encontro também contou com a 
presença do professor Paul Singer, Secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.
O Programa de Parceria Brasil-OIT para a Promoção da Cooperação Sul-Sul iniciou-se em 2005 com uma 
troca de notas entre a OIT e o Governo brasileiro para apoiar a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil 
nos países africanos de língua portuguesa. Desde então, as áreas de cooperação têm se diversificado 
e os recursos têm crescido substancialmente, além de serem aportados em todos os pilares da Agenda 
de Trabalho Decente (partindo de um montante inicial de US$ 200.000 até próximo de US$ 8 milhões 
atualmente).
Laís Abramo lembrou que as áreas e temas escolhidos pelos países parceiros são aquelas nas quais o Brasil 
reconhecidamente conseguiu avançar significativamente, em um período relativamente curto de tempo, em 
problemas tão graves como o trabalho infantil e o trabalho forçado. Ou nos quais a capacidade  propositiva 
do país tem abertos caminhos promissores, como o da construção das agendas locais de trabalho decente 
e a promoção de empregos verdes.
Em termos geográficos, a cooperação Brasil-OIT através da CSS está concentrada principalmente na América 
Latina, África e Ásia, abrangendo as áreas de emprego (trabalho forçado e empregos verdes), proteção 
social (extensão da proteção social), diálogo social (organizações de trabalhadores), princípios e direitos 
fundamentais (prevenção e eliminação do trabalho infantil) e Centro da OIT em Turim (combate a crises e 
resposta humanitária).
 A cooperação está distribuída geograficamente da seguinte forma: América Latina e Caribe: Paraguai, Bolívia, 
Equador e Haiti, bem como MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).
África: Angola, Moçambique, PALOP’s (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe), 
Tanzânia e Nigéria.
Ásia: Timor Leste e Palestina.
O Diretor do Departamento de Parcerias e Cooperação para o Desenvolvimento (PARDEV) da OIT, Jürgen 
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Schwettmann, destacou o atual papel do Brasil no avanço da Cooperação Sul-Sul. “A cooperação Sul-Sul não 
é apenas uma nova modalidade de ajuda ao desenvolvimento, é a consequência natural de uma mudança 
no equilíbrio de poder e riqueza no mundo. Sabemos que essas mudanças vão continuar e que, portanto, a 
Cooperação Sul-Sul vai crescer em importância. O Brasil está mostrando o caminho”.
17/05/2012

BRASIL É EXEMPLO A SER SEGUIDO NA LUTA CONTRA O TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, disse que o Brasil continua sendo “um exemplo a ser seguido na luta contra o trabalho escravo”. 
Ela falou como convidada, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados destinada 
a apurar o Trabalho Escravo no Brasil.
“O primeiro elemento que diferencia positivamente o Brasil no cenário internacional e o posiciona na 
vanguarda mundial do combate ao trabalho forçado é o reconhecimento do problema em seu território. O 
segundo é o esforço nacional que vem sendo desenvolvido, em muitos âmbitos, dirigido ao seu combate 
efetivo”, disse a Diretora da OIT.
Laís Abramo foi convidada a comparecer à CPI, recém-instalada na Câmara dos Deputados, para apresentar 
a posição oficial da OIT sobre o tema do trabalho forçado, cujo combate é amparado pelas Convenções nº 29 
e nº 105, ambas ratificadas pelo governo brasileiro.
 Estas duas Convenções são as mais ratificadas pelos 183 países-membros da OIT, com, respectivamente 
175 aprovações, no primeiro caso, e 172, no segundo. Além disso, tais instrumentos fazem parte do conjunto 
das oito Convenções fundamentais da OIT, aquelas que os países são obrigados a seguir, mesmo não as 
tendo ratificado formalmente.
Durante seu depoimento, ela esclareceu que o conceito brasileiro de “trabalho análogo ao de escravo”, 
previsto no artigo 149 do Código Penal, ainda que essencialmente baseado no conceito de trabalho forçado 
estabelecido nas Convenções da OIT sobre o tema, inclui a noção de condições degradantes de trabalho.
“O arcabouço legal brasileiro, assim como o das políticas governamentais, busca sancionar os empregadores 
que sujeitam sua força de trabalho a condições degradantes e inaceitáveis, reconhecendo ainda a 
responsabilidade das autoridades públicas de melhorar essas condições como parte do compromisso 
brasileiro com a Agenda Nacional do Trabalho Decente”, disse.
A atuação da fiscalização dos casos de trabalho escravo no Brasil também foi destacado, como lembrou 
a Diretora da OIT, nos dois mais recentes Relatórios Globais sobre o tema: Uma Aliança Global contra o 
Trabalho Forçado, lançado em 2005, e o Custo da Coerção, de 2009. “Os relatórios enfatizam a importância 
da inspeção do trabalho, apesar das dificuldades que existem, na maioria dos países, para que os fiscais 
cumpram com eficácia seu papel.
“A principal preocupação dos inspetores do trabalho é garantir condições justas e seguras para todos os 
trabalhadores. Atuam sob o estrito cumprimento da lei impondo sanções contra as práticas abusivas. A 
aplicação do direito do trabalho pode complementar a aplicação da lei penal ou servir como um canal 
alternativo para buscar a justiça, especialmente no que se refere à compensação financeira dos trabalhadores 
sujeitos a trabalho forçado”, disse Laís Abramo.
24/05/2012

FUNDOS DE PENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Brasil poderá sediar, no segundo semestre desse ano, uma conferência 
internacional da qual participariam alguns dos representantes maiores fundos de pensão do mundo, de 
países como Estados Unidos, Noruega e outros países europeus, para discutir o papel destas instituições 
na promoção do trabalho decente, disse Stanley Gacek, Diretor Adjunto do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
Ele lembrou que vários gestores de fundos de pensão internacionais vieram ao País em 2004, no contexto 
da busca por investimentos social e ambientalmente responsáveis, e nos dois anos seguintes para cá 
direcionaram mais de 500 milhões de dólares. “Isso mostra bem como é perfeitamente possível compatibilizar 
responsabilidade com perspectivas de bom retorno do capital alocado”, disse Gacek.
Atualmente, em todo o mundo os fundos de pensão movimentam o equivalente a 26 trilhões de dólares e, 
no Brasil, cerca de 600 bilhões de reais.
O Diretor Adjunto da OIT lembrou que a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), do 
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Ministério da Previdência Social, e Associação Brasileira de Previdência Privada (ABRAPP) são parceiros 
essenciais na realização deste evento. A conferência é o seguimento natural do Protocolo de Intenções 
assinado entre o Ministério da Previdência e a OIT, em 2011.
Ele participou, juntamente com especialistas da Organização de um evento promovido pela Associação 
Brasileira de Previdência Privada (ABRAPP), no Rio de Janeiro, durante o qual foi discutido o tema 
“Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pensão no Brasil”. O objetivo do encontro foi estimular o debate 
sobre o assunto e acelerar os desdobramentos das ações previstas no Protocolo de Intenções.
Este protocolo tem o objetivo de fazer com que as políticas de investimento dos fundos de pensão auxiliem 
na promoção do “trabalho decente”. “Uma visão apenas financeira não adverte nem prepara para os riscos 
que podem estar presentes em investimentos em empresas e projetos que desconsideram a responsabilidade 
social e ambiental”, disse Helmut Schwarzer, Especialista Sênior em Seguridade Social da OIT para as Américas.
Helmut Schwarzer lembrou que o acordo entre a OIT e o Ministério da Previdência amplia a preocupação dos 
fundos de pensão em evitar investimentos em empresas que degradem de alguma forma as condições de 
trabalho. Citou estudo no qual se prevê que até o final desta década cerca de 20% dos investimentos serão 
feitos em empresas social e ambientalmente responsáveis.
Stanley Gacek observou que nos últimos 25/30 anos os fundos de pensão têm evoluído no processo de 
investimento socialmente responsável, levando em conta também as Normas Internacionais do Trabalho da 
OIT para orientar suas inversões, como acontece nos Estados Unidos. A ideia é que também no Brasil, a partir 
do protocolo firmado entre a OIT e o Ministério da Previdência, estes investidores também se comprometam 
em adotar como parâmetros as normas da Organização e o conceito de trabalho decente.
30/05/2012

PARANÁ TERÁ AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e a Secretaria 
de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná assinaram um termo de cooperação técnica 
para a construção da Agenda de Trabalho Decente do Estado. O evento ocorreu em Maringá e contou com a 
participação da Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, e do secretário Luiz Claudio Romanelli. O objetivo 
do acordo é definir, de forma participativa, as prioridades, os resultados e as estratégias de ação para a 
promoção do trabalho decente no Estado.
Depois dos Estados da Bahia e do Mato Grosso, da região do ABC Paulista e de Curitiba (PR), a agenda 
de Trabalho Decente do Paraná seria a próxima a ser formalmente constituída. A agenda que começou a 
ser definida pelo governo paranaense é o primeiro fruto das discussões ocorridas durante o processo de 
realização das Conferências Estaduais de Trabalho Decente, no segundo semestre do ano passado e que 
envolveu 26 Estados da Federação.
O encontro reuniu mais de 200 pessoas entre representantes das organizações de trabalhadores, 
empregadores e do poder público. “O objetivo é buscar por meio do diálogo tripartite soluções que 
garantam trabalho decente para a população, considerando as especificidades de cada região, ao definir 
as prioridades, os resultados e as estratégias de ação para a promoção do trabalho decente no Paraná”, 
destacou o secretário Romanelli. O evento teve a participação de representantes das regionais de Cianorte, 
Paranavaí, Umuarama e Campo Mourão.
A Diretora Laís Abramo, proferiu uma palestra sobre proteção social, na qual destacou o compromisso do 
governo do estado ao promover o diálogo entre trabalhadores, empregadores e a esfera pública para a 
construção da agenda paranaense do trabalho decente.  
Também foi apresentado um painel sobre o mapa situacional e sobre os indicadores sociais da macrorregião 
de Maringá, coordenado pelo chefe de divisão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, José Maurino 
e pelo diretor do departamento de relações do trabalho, Nuncio Mannala, ambos da Secretaria do Trabalho.
Participaram do evento, representantes da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio); Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná (Sindimetal); Sindicato dos 
Trabalhadores Água e Esgoto Saneamento Maringá e Região Noroeste Paraná (Sindaen); Sindicato dos 
Trabalhadores em Cooperativas (Sintracoop); Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintero); Sindicato 
do Comércio Varejista de Maringá e Região (Sivamar); Associação de Produtores de Bioenergia do Estado 
do Paraná (Alcopar); Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar); 
Ordem dos Pastores de Maringá (OPEM); Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP); 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Sindicato dos Bancários; Sindicato 
dos Aposentados; Força Sindical; União Geral dos Trabalhadores (UGT); Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre 
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outras instituições da sociedade civil organizada e legalmente reconhecidas.
Com informações do Governo do Paraná
31/05/2012

FÓRUM NACIONAL DIVULGA NOVOS DADOS SOBRE TRABALHO INFANTIL NO BRASIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) 
divulgou hoje, durante evento em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, novos 
dados sobre a ocorrência deste problema no Brasil.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pelo Fórum, entre 
2000 e 2010 houve uma redução de 13,44% nos índices de trabalho infantil na faixa etária entre 10 e 17 
anos. No entanto, diz documento elaborado pelo Fórum, “ao se analisar as distintas faixas etárias, observa-se 
um aumento no grupo mais frágil: o trabalho infantil na faixa etária entre 10 e 13 anos voltou a subir em 1,56%”.
Ou seja, em 2010 foram registrados 10.946 casos de trabalho infantil a mais que em 2000. Isso é 
preocupante, de acordo com a análise, já que essa faixa etária corresponde aos anos anteriores à conclusão 
do ensino fundamental e seu impacto sobre a aprendizagem, conclusão escolar ou abandono escolar ou não 
ingresso no ensino médio, é imediato.
Em todos os estados da região Nordeste houve redução, mas as demais regiões contribuíram para este 
desempenho negativo da média nacional. No Norte, houve aumento de trabalho infantil nos estados do 
Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Tocantins. Na região Sul, o Paraná registrou aumento e no Centro-Oeste, 
os estados de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também tiveram comportamento negativo. Na região 
Sudeste, os aumentos do trabalho infantil nessa faixa etária foram da ordem de 50% no estado do Rio de 
Janeiro, (passou de 16.289 casos em 2000 para 24.445 casos em 2010) e de 54% em São Paulo (passou 
de 46.021 casos em 2000 para 71.172 casos em 2010).
Para a faixa etária entre 16 e 17 anos, cinco estados não permitiram que a média nacional tivesse um 
melhor desempenho em relação à redução do trabalho de adolescentes: Amazonas, Roraima, Amapá, Santa 
Catarina e Distrito Federal.

Principais evidências nos Estados
 
Juntos, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul detêm 50,41% do total de 
trabalho de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos no país: nesses 5 estados da federação havia, em 
2010, 1.652.125 crianças e adolescentes trabalhando.
Ainda em termos absolutos, analisando a faixa etária entre 10 e 13 anos, somente o estado da Bahia detém 
11,20% do trabalho infantil do país para este grupo de crianças e adolescentes que deveriam estar somente na escola.
Em termos percentuais, na região norte o maior percentual é de Rondônia onde 18% de suas crianças e 
adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham. No Nordeste, a Bahia além do maior número absoluto, o estado 
também tem o maior percentual de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalhando: 13,5%.
No Centro-Oeste, Goiás com 15,5% e Mato Grosso com 15,3% são os estados da região com os maiores 
percentuais de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalhando. No Sudeste, o Espírito Santo tem 
13,4% de suas crianças e adolescentes entre 10 e 17 trabalhando. Nesta região o Rio de janeiro tem o 
menor percentual do país: 6,7%.
No Sul do país se encontra o estado com a maior percentual de trabalho de crianças e adolescentes entre 10 
e 17 anos trabalhando: Santa Catarina onde 18,9% do total de crianças e adolescentes estão nessa situação.
As maiores porcentagens de adolescentes de 16 a 17 anos trabalhando se registram nos seguintes estados: 
Santa Catarina (44,2%); Rio Grande do Sul (35,8%);   Paraná (36,4%); Rondônia (34,5%);   Goiás (34,2%); 
Mato Grosso (32,7%) e Mato Grosso do Sul (32%). Esses números evidenciam a urgência da garantia de 
trabalho decente para estes e estas jovens, que lhes possibilite aprender uma profissão e trabalhar em um 
ambiente seguro e protegido. Essa situação demanda uma política imediata de transição escola-trabalho.
Os dados foram apresentados durante evento no lançamento da campanha do Dia contra o Trabalho 
Infantil, que este ano tem como tema: “Vamos acabar com o trabalho infantil. Em defesa dos direitos humanos e da 
justiça social”. O lançamento aconteceu no salão Negro do Ministério da Justiça e teve a participação de crianças e 
adolescentes, autoridades e representantes das entidades parceiras, entre eles a Ministra da Secretaria de Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, o coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil (IPEC, pela sigla em inglês), da OIT, Renato Mendes, e a secretária-executiva do FNPETI, Isa Oliveira.
12/06/2012
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INVESTIMENTOS E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A incorporação dos princípios do investimento socialmente responsável e de 
Trabalho Decente não é incompatível com novos investimentos, inclusive dos fundos de pensão do exterior, 
e com o crescimento econômico. A afirmação foi feita pelo Diretor Adjunto do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Stanley Gacek, durante Seminário da Associação Brasileira de 
Previdência Privada (ABRAPP), com o tema Investimentos Socialmente Responsáveis (IRS) no Marco do 
Trabalho Decente.
Stanley Gacek lembrou que os IRS estão se transformando em grande tendência entre os fundos de 
investimento. Entre as várias abordagens utilizadas atualmente para orientar estes investimentos, lembrou 
que os fundos de pensão poderiam, por exemplo, decidir não investir em companhias que não cumprem 
aspectos do trabalho decente. Ou, numa visão contrária, redirecionar os recursos para aquelas que 
apresentem elevado desempenho na obediência desses indicadores.
O Diretor Adjunto da OIT também lembrou o Protocolo de Intenções assinado entre o Ministério da Previdência 
e a OIT, em 2011. Este protocolo tem o objetivo de fazer com que as políticas de investimento dos fundos 
de pensão auxiliem na promoção do “trabalho decente”. O seu objetivo principal é “promover o trabalho 
decente e, em especial, os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, nas políticas de investimento das 
entidades fechadas de previdência complementar.
Stanley Gacek observou que nos últimos 25/30 anos os fundos de pensão têm evoluído no processo de 
investimento socialmente responsável, levando em conta também as Normas Internacionais do Trabalho da 
OIT para orientar suas inversões, como acontece nos Estados Unidos. A ideia é que também no Brasil, a partir 
do protocolo firmado entre a OIT e o Ministério da Previdência, estes investidores também se comprometam 
em adotar como parâmetros as normas da Organização e o conceito de trabalho decente.
13/06/2012

BRASIL SEDIARÁ CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Brasil será a sede da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada 
em outubro de 2013, em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff, juntamente com os ministros de Relações Exteriores, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho e Emprego, assinou decreto no dia 14 convocando a 
Conferência. O Decreto foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece os objetivos, a estrutura organizadora e 
as disposições orçamentárias do evento.
“Com a assinatura do Decreto, o Brasil reitera seu compromisso junto à comunidade internacional em eliminar 
as piores formas de trabalho infantil e convida governos, organizações de empregadores, de trabalhadores e 
a sociedade civil a se mobilizarem para reacelerar o ritmo de redução do trabalho infantil, de acordo com o 
Roteiro estabelecido na II Conferência Global de Haia, em 2010”, disse o coordenador nacional do Programa 
Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil, da OIT, Renato Mendes.
A sugestão para o Brasil sediar a Conferência Global sobre o Trabalho Infantil em 2013 foi feita pelo ministro 
do Desenvolvimento Social e Trabalho da Holanda, Piet Hein Donner, no encerramento da 2ª. Conferência 
sobre o tema, realizada em Haia, na Holanda.
O ministro holandês elencou três motivos que o levaram a fazer a proposta: “Os esforços que o Brasil tem 
feito para erradicar o trabalho infantil, o envolvimento do país depois do encontro do G20 e, finalmente, porque 
acho que estamos entrando numa era onde conferências sobre o tema não devem mais ser baseadas na 
Europa, devem ser baseadas nos países que enfrentam este problema”.
As Conferências não possuem periodicidade: a primeira foi realizada em 1997 e a segunda em 2010, ambas 
na Holanda. O convite foi formulado porque os organizadores do evento consideram importante e necessário 
um novo encontro antes de 2016, quando os países se comprometeram a erradicar as piores formas de 
combate ao trabalho infantil. O convite foi feito na presença de 80 representantes de organizações de 
trabalhadores, 80 de organizações de empregadores e de 80 governos de países diferentes.
O convite formulado ao Brasil também é um reconhecimento da atuação do país no combate ao trabalho 
infantil e na implantação de uma rede de proteção social para diminuir a pobreza e a desigualdade social.
O relatório final da Conferência de 2010 aponta os rumos que devem ser adotados pelos governos, 
organizações internacionais regionais, parceiros sociais e ONGS.
O documento inclui propostas para que os governos invistam recursos no combate ao trabalho infantil e 
implementem estratégias, políticas e programas que ofereçam acesso a serviços sociais; protejam famílias 
e crianças com uma rede de proteção social, como programas de transferência de renda. Além disto, propõe 
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que organismos internacionais mobilizem recursos financeiros – sugestão dada pela delegação brasileira 
– e que seja criado um grupo de Líderes Globais contra o Trabalho Infantil, com publicação de um relatório 
anual para acompanhamento do problema.
15/06/2012

BRASIL DESENVOLVE ATIVIDADE PIONEIRA EM TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Brasil está desenvolvendo uma experiência pioneira no mundo na discussão 
sobre o Trabalho Decente ao estabelecer agendas subnacionais, disse a Diretora do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao abrir hoje (26) a oficina destinada à troca de 
experiências entre Estados e Municípios.
Segundo Laís Abramo, a experiência brasileira passou a ser referência para países como Argentina, República 
Dominicana, El Salvador e Chile. “Este processo é importante porque consolida, fortalece e enraíza o 
compromisso nacional com a Agenda do Trabalho Decente”, disse a Diretora da OIT. O evento conta com 
a presença de representantes de 11 estados e de dois municípios brasileiros, além de sete secretários 
estaduais de Trabalho e do Presidente do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho (FONSET), Luiz Cláudio 
Romanelli, secretário do Paraná e do Coordenador da Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Mário Barbosa.
Até o momento, os Estados da Bahia e Mato Grosso, além das cidades do ABC Paulista e de Curitiba têm 
agendas próprias. Minas Gerais, Tocantins, Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, Paraná, Pernambuco, Distrito 
Federal, Rio Grande do Sul e Piauí são os Estados que estão iniciando o processo de discussão para a 
montagem de suas agendas.
 A ideia é que durante os dois dias de discussão ocorra uma intensa troca de experiências entre os Estados 
que já desenvolvem agendas próprias e os que manifestaram este propósito durante as Conferências 
Estaduais.
Entre setembro e dezembro de 2011, este amplo processo de diálogo social proporcionou a realização 
de 273 conferências preparatórias à I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será 
realizada em agosto em Brasília. Foram 26 Conferências Estaduais, 104 regionais, cinco microrregionais, 
138 municipais e uma videoconferência, que reuniu 78 municípios. Cerca de 23 mil pessoas estiveram 
envolvidas nesse processo, e entre elas foram eleitos 910 delegados/as para a I CNTED. O resultado de 
todas essas discussões foi o surgimento de 3.654 propostas envolvendo o mundo do trabalho.
O compromisso com as Agendas de Trabalho Decente é crescente no âmbito nacional e internacional. O 
Brasil lançou sua própria Agenda em 2006, com o objetivo de gerar trabalho decente para combater a 
pobreza e as desigualdades sociais. A Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD) do Brasil estrutura-se 
em torno de três prioridades: a) gerar mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de 
tratamento; b) erradicar o trabalho escravo e o trabalho infantil, em especial nas suas piores formas; e c) 
fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade democrática.
26/06/2012

AVANÇO NAS AGENDAS DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Além de ser pioneiro na construção de agendas subnacionais, o Brasil também 
poderá ter novas agendas temáticas envolvendo a discussão sobre Trabalho Decente. A Agenda Nacional de 
Trabalho Decente para a Juventude já é uma realidade e, no momento, está em discussão o estabelecimento 
de agendas específicas para a população negra e para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde.
“Este é mais um passo de uma caminhada rumo ao trabalho decente”, disse a Diretora do Escritório da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao encerrar a oficina técnica oficina 
para troca de experiências para a construção de Agendas Subnacionais de Trabalho Decente. O evento, 
realizado nos dias 26 e 27 de junho em Brasília, teve a presença de representantes de 11 estados e de 
dois municípios brasileiros.
Das três novas agendas, a que tem a discussão mais avançada é a dos jovens, que foi construída por 
consenso envolvendo governo e representações de trabalhadores e empregadores. A Diretora Laís Abramo 
fez uma exposição aos participantes da oficina sobre a ANTDJ e os principais problemas que afetam o 
emprego desta parcela da população.
A agenda dos trabalhadores da saúde começou a ser discutida em maio deste ano, em evento que teve o 
apoio técnico do Escritório da OIT no Brasil.   Na próxima terça-feira, dia 3 de julho, o Fórum Nacional de 
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Trabalho Decente para o Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial começará a discutir 
a agenda racial, em evento que contará com a presença da OIT.
Entre setembro e dezembro de 2011, um amplo processo de diálogo social proporcionou a realização 
de 273 conferências preparatórias à I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que será 
realizada em agosto em Brasília. Foram 26 Conferências Estaduais, 104 regionais, cinco microrregionais, 
138 municipais e uma videoconferência, que reuniu 78 municípios. Cerca de 23 mil pessoas estiveram 
envolvidas nesse processo, e entre elas foram eleitos 910 delegados/as para a I CNTED. O resultado de 
todas essas discussões foi o surgimento de 3.654 propostas envolvendo o mundo do trabalho.
O compromisso com as Agendas de Trabalho Decente é crescente no âmbito nacional e internacional. O 
Brasil lançou sua própria Agenda em 2006, com o objetivo de gerar trabalho decente para combater a 
pobreza e as desigualdades sociais. A Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD) do Brasil estrutura-se 
em torno de três prioridades: a) gerar mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de 
tratamento; b) erradicar o trabalho escravo e o trabalho infantil, em especial nas suas piores formas; e c) 
fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade democrática.
Veja informações sobre a agenda do SUS em http://www.oit.org.br/node/833
28/06/2012

“DISCRIMINAÇÃO REPRESENTA UM GRANDE CUSTO PARA A SOCIEDADE”, DIZ LAÍS 
ABRAMO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – “A discriminação não é apenas um atentado aos direitos humanos e aos direitos 
fundamentais no trabalho, mas também representa um grande custo para a sociedade”, disse a Diretora 
do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, na abertura do Fórum 
Nacional de Trabalho Decente para o Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial.
De acordo com Laís Abramo, quatro fatores principais concorrem para este custo: provoca grande desperdício 
de recursos, talentos e potencialidades humanas, com efeitos negativos na produtividade e competitividade 
no desenvolvimento econômico das sociedades; gera desigualdades profundas no acesso aos recursos 
econômicos, sociais, políticos e culturais; impede o pleno exercício da cidadania e debilita a coesão social e 
a democracia.
A discriminação racial atinge mulheres e homens, entrecruzando-se, portanto, com as dinâmicas da desigualdade 
e discriminação de gênero, disse Laís Abramo. Essa discriminação múltipla apresenta dois aspectos:
 
· fortalece e potencializa os diferentes aspectos da discriminação, aprofundando-as e estabelecendo 
barreiras adicionais para a superação da pobreza, o acesso ao trabalho decente, a permanência no mercado 
de trabalho e a progressão funcional;
 
·  no Brasil, em todos os indicadores de mercado de trabalho, a mulheres negras estão na pior situação: taxas 
de participação mais baixas, taxas de desemprego e informalidade mais elevadas e rendimentos inferiores. 
 
A coordenadora nacional do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho 
e Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da OIT, Marcia Vasconcelos, defendeu uma agenda de 
trabalho decente para o enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial porque “as desigualdades 
raciais ainda marcam fortemente a estrutura do mercado de trabalho”.
Segundo dados apresentados por Marcia Vasconcelos, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho 
continua sendo significativamente menor do que a dos homens, mais de 20 pontos percentuais de diferença, 
estando as mulheres negras na pior situação. Veja a distribuição da participação no mercado de trabalho:
· Homens brancos – 86,51%
· Homens negros – 86,79%
· Mulheres brancas – 65,54%
· Mulheres negras – 63,94%
 
A iniciativa do evento é do Subcomitê de Promoção da Igualdade Racial do Comitê Executivo da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente. O objetivo do seminário é criar um espaço conjunto de reflexão sobre os 
desafios do Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial no mundo do Trabalho e ampliar o 
debate do fortalecimento da Agenda de Trabalho Decente voltada para a temática étnica racial.
03/07/2012
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POESIA PARA FORTALECER A RELAÇÃO ENTRE POLÍCIA E POPULAÇÃO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - É por meio da poesia que cerca de 30 agentes do Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal e polícias Civil e Militar de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, serão formados 
para atuarem de forma mais próxima e humanizada nas comunidades. A oficina, intitulada “Palavra de 
Polícia: outras armas”, é promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito do Programa 
Conjunto da ONU “Segurança com Cidadania”, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 
e a Casa Poema e será coordenada pela atriz e poeta Elisa Lucinda. A atividade acontece nos dias 11 e 12 
de julho (próximas quarta e quinta-feiras), no Cine Teatro Lauro de Freitas, das 9h às 17h. O evento será 
encerrado no dia 12/07 com um recital aberto ao público, às 19h.
A capacitação dos agentes inclui temas relacionados ao dia a dia da segurança pública, direitos humanos, 
trabalho decente, justiça social e as estratégias mais eficazes para prevenir a violência. O principal objetivo 
da atividade é cuidar de quem cuida, aproximando as forças policiais das comunidades, ampliando o diálogo 
e mediando conflitos. Como resultado do workshop será organizado um sarau com todos os participantes. 
Essa apresentação, além de motivar e valorizar o esforço dos participantes, dará a chance de compartilhar 
o que aprenderam, envolvendo todo o público presente no sarau.
A atividade é uma das ações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Programa Conjunto da ONU 
“Segurança com Cidadania: prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania com foco em crianças, adolescentes 
e jovens em condições vulneráveis em comunidades brasileiras”, que está sendo desenvolvido em três municípios 
brasileiros – Lauro de Freitas (BA), Contagem (MG) e Vitória (ES).
Financiado pelo Fundo para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, o Programa Segurança 
com Cidadania é composto por seis agências do Sistema ONU: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) e Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF). O Programa conta ainda com a parceria do Governo Federal, através do Ministério 
da Justiça.

MAIS SOBRE O PROGRAMA CONJUNTO

O Programa Conjunto visa desenvolver ações dirigidas a prevenir a violência que afeta crianças, adolescentes 
e jovens entre 10 e 24 anos em situação de vulnerabilidade, por meio do estímulo ao cumprimento voluntário 
das regras, da auto-regulação do comportamento e da promoção de mecanismos de controle social.
As ações estão sendo realizadas em áreas geográficas específicas, escolhidas por meio de um edital público, 
que recebeu mais de 82 inscrições de várias regiões metropolitanas do país. São elas: Bairro Itinga, em 
Lauro de Freitas (BA); Região Nacional, em Contagem (MG); e Região Administrativa VII São Pedro, em Vitória 
(ES). Ao longo de 2011 foram elaborados diagnósticos integrais, com o intuito de identificar os principais 
problemas de violência, delinquência e convivência de cada localidade. O programa encontra-se atualmente 
na fase de construção participativa de planos locais de segurança. 
09/07/2012

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM MATO GROSSO SERÁ TEMA DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Com o objetivo discutir a exploração do trabalho infantil e o direito à infância 
em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará audiência pública, no dia 12 de 
julho, às 14h30, no auditório Milton Figueiredo. O evento será realizado em parceria com o Fórum Estadual 
de Erradicação do Trabalho Infantil (Fepeti/MT).
A audiência contará com representantes de várias entidades ligadas ao trabalho infantil no Estado. Cesar 
Mosquera, do Projeto Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla em inglês), 
participará representando o Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
A OIT mantém no Mato Grosso dois programas de ação para fomentar ações que promovam a inclusão dos 
indivíduos na sociedade, valorizando o ensino básico e a qualificação profissional e proporcionando aos 
adolescentes a oportunidade de desenvolvimento pessoal e social, guiados por valores de cidadania.
Um dos programas é denominado “Me Encontrei”, fruto de uma parceria da OIT e da Superintendência 
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Regional do Trabalho e Emprego com entidades como SESI, SENAI, Federação das Indústrias do Estado de 
Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Estado da Educação e Prefeitura de Cuiabá. A 
proposta é promover o atendimento educacional e vocacional a 2.600 adolescentes inseridos no projeto, 
o encaminhamento de 1.000 deles para admissão, beneficiar 3.000 crianças e suas famílias com acesso 
à educação e outros serviços sociais, além de capacitar 1.200 famílias das crianças retiradas das Piores 
Formas de Trabalho Infantil para o emprego e o empreendedorismo.
Durante o evento, o superintendente regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, Valdiney Antônio de 
Arruda, que também é o coordenador do Fepeti, vai apresentar o relatório sobre a situação da exploração 
do trabalho infantil em Mato Grosso. Enquanto deveriam se dedicar ao estudo, ao lazer, ao desenvolvimento 
cultural e artístico, crianças e adolescentes são explorados nas mais variadas formas de trabalho.
De acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 
com base nos dados do Censo de 2010 do IBGE, o estado de Mato Grosso tem 68.876 meninos e meninas 
em situação de trabalho infantil. Houve uma redução em relação Censo anterior, de 2000, que apontava a 
existência de 73.636 trabalhadores infantis.
10/07/2012

PRESIDENTES DO MERCOSUL REITERAM “REJEIÇÃO” AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Os presidentes dos países que compõem o Mercosul divulgaram a Segunda 
Declaração Presidencial sobre Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no bloco comercial. No 
documento, os presidentes reiteram “sua rejeição ao trabalho infantil e declaram sua decisão de aprofundar 
as ações destinadas a uma efetiva prevenção e erradicação” do problema. O documento foi assinado na 
reunião de cúpula ocorrida em Mendoza, Argentina, no dia 29 de junho último.
“Os desafios atuais requerem que se intensifiquem e articulem os esforços regionais para conseguir a 
definitiva erradicação do trabalho infantil no Mercosul”, diz a declaração, assinadas pelas presidentas Dilma 
Rousseff, do Brasil, Cristina Kirchner, da Argentina, e pelo presidente José Mujica, do Uruguai.
O documento reconhece a importância, para os avanços obtidos até o momento, das normais internacionais 
tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, as Convenções 138 e 182 da OIT, e as demais 
iniciativas acordadas pela comunidade internacionais, como o Roteiro para a eliminação das piores formas 
de trabalho infantil para o ano 2016, que foi adotada em 2010 na Conferência Mundial de Haia sobre 
Trabalho Infantil.
15/07/2012

MINAS GERAIS TERÁ AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e a Secretaria 
de Estado de Trabalho e Emprego (SETE) de Minas Gerais assinaram um Memorando de Entendimento para 
a construção da Agenda de Trabalho Decente do Estado. O evento ocorreu em Belo Horizonte, na última 
sexta-feira, dia 13, e teve a presença da Diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo, e do secretário de Trabalho 
de Minas Gerais, Hélio Rabelo.
“A OIT atribui uma importância muito grande em relação à assinatura desse memorando, pois é um 
compromisso assumido que terá nosso apoio, por meio da assistência técnica, para a criação da Agenda 
Estadual. O Brasil é pioneiro na criação dessas agendas subnacionais”. Depois dos estados da Bahia e do 
Mato Grosso, da região do ABC Paulista, de Curitiba e do Paraná, a agenda de Minas Gerais será a próxima 
a ser formalmente constituída. A diretora do Escritório da OIT no Brasil fez uma palestra sobre o processo de 
construção das agendas de trabalho decente no país.
Para o secretário de Estado de Trabalho e Emprego, Hélio Rabelo, a criação de uma Agenda Estadual 
de Trabalho Decente será um grande passo para as políticas públicas de trabalho, emprego e renda do 
Estado. “Fizemos um grande esforço para realizar as conferências regionais e a estadual, mobilizando os 
853 municípios do Estado, e elas foram um sucesso. Além de várias propostas, um item que foi eleito por 
unanimidade foi a criação da Agenda Estadual e, agora, essa é a nossa meta. Estou muito feliz, pois somos 
o terceiro Estado a assinar junto à OIT um memorando, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade 
de criar uma agenda, tripartite, do Trabalho Decente visando abranger as diversidades de Minas”, afirmou.
Durante as cinco conferências regionais e a estadual do Emprego e Trabalho Decente, realizadas pela SETE, 
em 2011, 1.500 representantes do governo, de organizações de trabalhadores e de empregadores, além 
de outras organizações do terceiro setor, participaram do processo. Isso garantiu a elaboração de propostas 
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relevantes e prioritárias de Minas Gerais para subsidiarem a atualização do Plano Nacional na I Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNETD), que será realizada de 8 a 11 de agosto em Brasília, 
a eleição de sessenta delegados para representarem o Estado na I CNETD, bem como a proposta, por 
unanimidade, da Agenda Minas Gerais de Trabalho Decente.
17/07/2012

AVANÇOS NOS INDICADORES DE TRABALHO DECENTE NO BRASIL É TEMA DE RELATÓRIO 
INÉDITO DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Brasil registrou avanços significativos em diversas áreas do trabalho decente 
nos anos recentes, mas ainda persistem inúmeros desafios. É o que constata o relatório “Perfil do Trabalho 
Decente no Brasil – Um Olhar sobre as Unidades da Federação”, que está sendo divulgado hoje (19) pelo Escritório 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
Os avanços se verificaram nas dez dimensões do trabalho decente analisadas pelo relatório: Oportunidades 
de Emprego; Rendimentos Adequados e Trabalho Produtivo; Jornada de Trabalho Decente; Combinação 
entre Trabalho, Vida Pessoal e Vida Familiar; Trabalho a ser Abolido; Estabilidade e Segurança no Trabalho; 
Igualdade de Oportunidades e de Tratamento no Emprego; Ambiente de Trabalho Seguro; Seguridade Social 
e Diálogo Social e Representação de Trabalhadores e Empregadores.).
Vários deles foram mais acentuados nas regiões mais pobres do país e em grupos em situação de maior 
desvantagem no mercado de trabalho, como as mulheres e os negros. Como resultado, diminuíram as 
desigualdades (de gênero, raça e entre as regiões do país), ainda que, em muitos indicadores, o nível dessa 
desigualdade ainda seja bastante elevado.
Essas são algumas das conclusões do estudo, que, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo Demográfico de 2010 e de 
outros registros administrativos e estatísticas oficiais, apresenta informações inéditas sobre as 27 Unidades 
da Federação do país
O relatório constitui a segunda edição do Perfil do Trabalho Decente no Brasil. Ele se refere predominantemente 
à segunda metade dos anos 2000, mas inclui também diversos indicadores para os anos de 2010 e 2011. 
Incorpora um conjunto muito mais amplo de indicadores do que os contemplados na primeira edição, 
lançada em 2009. Traz a novidade de desagregar pelas Unidades da Federação a maioria dos indicadores 
apresentados e de incluir um capítulo sobre as empresas e o trabalho decente. A apresentação dos dados 
por Unidade da Federação é inédita e pioneira no âmbito de um projeto piloto internacional da OIT, realizado 
com o apoio da União Europeia, que tem como objetivo avançar na mensuração do Trabalho Decente, 
abarcando dez países do mundo.
Além de apresentar informações importantes para aprofundar a análise sobre as diversas dimensões do 
Trabalho Decente e contribuir à definição e aperfeiçoamento de políticas em diversas áreas, o relatório visa 
contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da metodologia de medição do Trabalho Decente. 
Esse esforço metodológico “deverá ser aperfeiçoado em futuras edições deste relatório, por intermédio de 
novas contribuições oriundas de oficinas de consulta tripartite no âmbito da medição do Trabalho Decente”, 
afirma a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, no prefácio da publicação.
A elaboração do relatório foi precedida de um processo de consulta com os constituintes tripartites da OIT 
no País. 

Alguns resultados importantes apresentados pelo  relatório:

Apesar da crise financeira internacional, o Brasil manteve a trajetória de declínio da taxa de desemprego 
 
A taxa de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país, medida pela Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) do IBGE, que tinha alcançado 9,0% em março de 2009, em decorrência da crise econômica 
internacional, começou a recuar em abril e continuou diminuindo fortemente ao longo de 2009, atingindo 
6,8% em dezembro e encerrando o ano com uma taxa média de 8,4% - ainda num patamar superior ao 
observado em 2008 (7,2%). Embora a taxa tenha subido outra vez no início de 2010, – uma vez que mais 
pessoas entraram no mercado de trabalho em busca de emprego – já em setembro de 2010 ela  havia caído 
para 6,2%,  bem abaixo do nível pré-crise (7,6% em setembro de 2008, aferido pela PME), encerrando-se 
2010  com uma taxa média anual de 6,7%, a menor do período 2003/2010. Em 2011, essa trajetória foi 
mantida,  a taxa declinou para 6,0%. 
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O emprego formal cresceu de forma expressiva, sobretudo nas regiões mais pobres e com mercados de 
trabalho menos estruturados 
 
Entre 2003 e 2010 foram gerados no Brasil 15,38 milhões de postos formais de trabalho, configurando 
um aumento acumulado de +53,6% em um período de oito anos. A expansão do emprego formal se deu de 
forma generalizada em todas as cinco Grandes Regiões e 27 Unidades da Federação, sendo mais expressiva 
nas regiões mais pobres e caracterizadas por mercados de trabalho menos estruturados, a exemplo das 
regiões Norte (+85,7%) e Nordeste (+64,9%).
Em função do aumento do emprego formal e das políticas de inclusão previdenciária, a Taxa de Formalidade 
evoluiu de 48,4% para 50,6% entre 2004 e 2006, ano em que, pela primeira vez, mais da metade dos 
trabalhadores e trabalhadoras passou a ocupar um posto formal de trabalho. Essa tendência de crescimento 
se manteve durante os anos subsequentes e alcançou 54,3% no ano de 2009, não sendo nem sequer afetada 
pela crise financeira internacional. No entanto, mantinham-se importantes desigualdades regionais: a taxa 
de formalidade se aproximava aos 70,0% entre a população trabalhadora de São Paulo (69,1%), Distrito 
Federal (69,0%) e Santa Catarina (68,8%), mas era de apenas 25,9% no Piauí e de 29,9% no Maranhão.
A Taxa de Formalidade entre as mulheres (50,7%) era inferior  à observada entre os homens  (57,0%). E 
mesmo diante da expressiva evolução de 39,6% para 46,8% entre 2004 e 2009 – que contribuiu para a 
redução da desigualdade por cor ou raça - a taxa correspondente aos trabalhadores negros (46,8%) ainda 
era muito inferior à dos trabalhadores brancos (61,9%). Entre as mulheres negras, a taxa era de apenas 
42,5%, ou seja, quase 20 pontos percentuais inferior à dos homens brancos.
 
Diminui  o emprego formal entre as pessoas com deficiência 
 
O número de vínculos empregatícios de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho diminuiu 
12,3% entre 2007 e 2010 (de 348 mil para 306 mil). Nesse mesmo período, o número total de empregos 
formais aumentou em 17,3%. Em função dessas tendências opostas, a já ínfima participação de pessoas 
com deficiência no total do emprego formal diminuiu de 0,9% para 0,7% no período. – Entre as unidades 
federativas, essa participação variava de 0,4% no Acre, Rondônia e Roraima até o máximo de 0,9% no 
Distrito Federal, Maranhão e Pernambuco.
 
A importância dos rendimentos oriundos do trabalho na renda familiar 
 
No Brasil, segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 do IBGE, cerca de 
61,0% da renda familiar é proveniente do trabalho. Isso significa que grande parte dos rendimentos familiares 
e, por conseguinte, das condições de vida das pessoas, depende primordialmente dos rendimentos gerados 
no mercado de trabalho.
 
Os rendimentos do trabalho mantiveram a trajetória de crescimento e reduziram-se as disparidades de 
gênero e raça 
 
O rendimento médio real dos trabalhadores cresceu continuamente, passando de R$ 896 para R$ 1.071 
entre 2004 e 2009, o que perfaz um aumento real de 19,5% em apenas cinco anos, não obstante a forte 
desaceleração econômica ocorrida em 2009, fruto da crise internacional. O aumento da remuneração 
laboral foi decorrente, sobretudo, dos seguintes fatores: a política de valorização do salário mínimo (entre 
abril de 2003 e janeiro de 2010, o aumento real acumulado do salário mínimo foi de 53,7%); a intensificação 
do processo de formalização das relações de trabalho, abrindo a oportunidade para uma parcela dos 
trabalhadores transitarem para uma inserção ocupacional protegida e de rendimentos mais elevados; o 
expressivo crescimento do percentual de acordos e negociações coletivas que estipulavam um reajuste real 
dos salários, no caso das categorias mais organizadas dos trabalhadores.  
Entre 2004 e 2009, o aumento do rendimento médio das mulheres (21,6%) foi superior ao dos homens 
(19,4%). Em consequência, o percentual do rendimento recebido pelas mulheres em relação ao auferido 
pelos homens aumentou de 69,4% para 70,7%.    Também diminuiu, e em forma mais expressiva, o diferencial 
de renda entre trabalhadores brancos e negros: enquanto, em 2004, os negros recebiam cerca de 53,0% 
do rendimento dos brancos, em 2009 essa relação era de aproximadamente 58,0%. Isso se explica porque 
o rendimento médio real dos negros cresceu 29,8% no período (de R$ 607 para R$ 788), enquanto o dos 
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brancos aumentou 18,3% (de R$ 1.143 para R$ 1.352). A redução dos diferenciais de rendimento, tanto em 
termos de sexo quanto de cor ou raça, foi bastante condicionada pelo processo de valorização real do salário 
mínimo, que aumenta mais expressivamente os rendimentos na base da pirâmide, na qual estão sobre 
representados as mulheres e os negros.
Diminui o trabalho infantil, mas sua incidência ainda é elevada em algumas unidades federativas
 
O número de crianças e adolescentes ocupados entre 5 e 17 anos de idade reduziu-se em 1,05 milhão entre 
2004 e 2009, passando de 5,3 milhões para 4,2 milhões; em termos percentuais, a incidência do trabalho 
infantil e adolescente nesse grupo etário reduziu-se de 11,8% para 9,8%, passando a situar-se abaixo de 
dois dígitos a partir de 2009.
O trabalho infantil diminuiu em todos os grupos etários. Na faixa de 5 a 9 anos, a proporção de crianças 
ocupadas diminuiu de 1,4% para 0,8%.  Apesar desse declínio, um contingente de 123 mil meninos e 
meninas ainda estava trabalhando no ano de 2009. A região Nordeste abrigava 46,3% desse contingente 
(o correspondente a 57 mil crianças), seguida pelas regiões Sudeste (24 mil ou 19,5% do total) e Norte (20 
mil ou 16,2% do total). Vale ressaltar que em algumas UFs, o trabalho infantil nessa faixa etária, era tão 
reduzido, que nem sequer apresentava significância amostral:   Roraima, Pará, Maranhão, Paraíba, Alagoas, 
Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso desde 2004, e São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, Sergipe e Tocantins desde 2009. Em se mantendo esta tendência de insignificância estatística até 
2015, essa situação seria uma evidência da existência de importantes zonas livres de trabalho infantil nessa 
faixa etária, desde que se intensifiquem em oferta e qualidade as políticas públicas destinadas à proteção 
integral e à geração de oportunidades de trabalho decente para homens e mulheres, aliadas à oferta adequada 
de serviços e equipamentos que facilitem a conciliação entre o trabalho e as responsabilidades familiares.
A proporção de crianças de 10 a 13 anos que trabalhavam reduziu-se de 8,4% para 5,7% no mesmo  período. 
Na área rural, a redução foi extremamente significativa (quase de dez pontos percentuais) ao passar de 
25,1% para 15,6%. Na área urbana, onde a incidência do trabalho nessa faixa etária é bem menor, também 
se registra um declínio, 4,2% para 3,4%.
Em 2009, o nível de ocupação das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade ainda era bastante 
elevado no Tocantins (24,2%), Rondônia (22,0%), Piauí (21,8%), Santa Catarina (21,6%) e Bahia (20,1%), 
situando-se inclusive bastante acima da média nacional (14,8%). No Piauí, também era bastante significativo 
o diferencial de incidência de trabalho infantil entre brancos (16,5%) e negros (23,4%).
 
Trabalho em condições análogas à escravidão
 
Entre 2008 e 2011, 13.841 trabalhadores foram resgatados de situações de trabalho análogo ao de escravo 
pelo Grupo Especial Móvel de Fiscalização. A região Centro-Oeste respondia pelo maior número de pessoas 
libertadas (3.592) nesse período (260% do total nacional). Quatro estados concentravam quase a metade 
(6.454 ou 46,6%) do total de pessoas libertadas: Pará (1.929 ou 13,9%), Goiás (1.848, ou 13,4%), Minas 
Gerais (1.578, ou 11,4%) e Mato Grosso (1.099, ou 7,9%).  Segundo os dados da Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais do IBGE, em 2009, um contingente de 897 municípios brasileiros (16,1% do total) 
possuía políticas ou ações de combate ao trabalho forçado. A existência desse tipo de política ou ação era 
significativamente mais frequente entre os municípios das regiões Nordeste (24,7% do total) e Norte (21,6%) 
comparativamente às demais regiões: Sudeste (9,4%), Sul (10,4%) e Centro-Oeste (16,3%).
 
Apenas 1,6% dos adolescentes de 14 e 15 anos de idade que estavam trabalhando o faziam em situação 
de aprendizagem 
 
Em 2009, 1,15 milhão de adolescentes de 14 e 15 anos de idade estava trabalhando no país, o que 
correspondia a 16,1% do total de pessoas nessa faixa etária. Destes, apenas 18,6 mil (ou 1,6% do total) 
era contratado como aprendiz de acordo com a Lei de Aprendizagem. Tal percentual era ainda menor nas 
regiões Nordeste (0,3%) e Norte (0,7%), exatamente naquelas em que se observavam elevadas proporções 
de crianças e adolescentes ocupados nessa faixa etária: 20,4% e 17,4%, respectivamente. Tocantins, Ceará 
e Bahia, estados nos quais a proporção de adolescentes de 14 e 15 anos trabalhando era superior à média 
nacional (28,3%, 24,0% e 23,4%, respectivamente), figuravam entre aqueles com menores percentuais de 
aprendizes nessa faixa etária:  0,2%, 0,1% e 0,2%, respectivamente.

O desafio de erradicar o trabalho infantil doméstico 
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Apesar de proibido no Brasil para menores de 18 anos desde 2008, o trabalho doméstico ainda é uma 
realidade na vida de crianças e adolescentes brasileiras/os. Em 2009, 363 mil meninos e meninas entre 
10 e 17 anos encontravam-se nessa situação. Destes, 340 mil (93,6%) eram meninas e 233 mil (64,2%), 
meninas negras. Cinco estados respondiam pela metade do contingente de crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil doméstico: Minas Gerais (53 mil ou 14,8% do total), São Paulo (39 mil ou 
10,7%), Bahia (37 mil ou 10,2%), Ceará (27 mil ou 7,5%) e Paraná (21 mil ou 5,8% do total).
 
A taxa de desemprego juvenil continua elevada 
 
Seguindo uma tendência mundial, em 2009 a taxa de desemprego entre os jovens (15 a 24 anos de 
idade) era de 17,8%, sendo mais do que duas vezes superior à  taxa total de desemprego (8,4%). A taxa de 
desemprego das mulheres jovens (23,1%) era bastante superior à dos homens jovens (13,9%). Os níveis 
de desocupação dos/as jovens negros/as (18,8%) também eram mais elevados que o dos/as brancos/
as (16,6%).  A desigualdade era ainda mais expressiva entre as jovens negras, cuja taxa de desocupação 
(25,3%) chegava a ser 12,2 pontos percentuais superior a dos jovens brancos do sexo masculino (13,1%).
O desemprego juvenil apresentava grande variabilidade ao longo do território nacional. As taxas variavam 
desde 9,8% no Piauí até 27,0% no Amapá, isto é, quase o triplo entre os extremos. Entre as mulheres jovens 
as maiores taxas se registravam no Amapá (34,9%) e Sergipe (29,8%).
O percentual de jovens que não estudam e nem estão ocupados no mercado de trabalho era elevado e 
variava significativamente por sexo e cor ou raça 
Em 2009, um expressivo contingente de 6,2 milhões de jovens (18,4% do total) não estudava nem trabalhava. 
A análise deste indicador segundo uma perspectiva de gênero revela que a proporção de mulheres 
adolescentes e jovens que não estudavam nem trabalhavam (24,8%) era o dobro da proporção de homens 
na mesma situação (12,1%). A porcentagem era ainda mais elevada entre a juventude negra (20,4%) em 
comparação com a branca (16,1%), sendo que alcançava 28,2% entre as jovens negras, o que significa que 
aproximadamente uma entre cada três jovens mulheres negras se encontrava nessa situação. 
Em três estados a proporção de jovens que não estudavam nem trabalhavam situava-se em torno de 25,0%: 
Pernambuco (25,7%), Alagoas (25,0%) e Amapá (24,6%). As menores proporções eram observadas em 
Santa Catarina (11,0%) e Piauí (14,0%).
 
Aumenta a proporção de trabalhadores que contribuem para a previdência social 
 
No Brasil, a segunda metade da década de 2000 foi marcada por uma significativa expansão da proporção 
de trabalhadores e trabalhadoras ocupados/as que contribuem para a previdência social, sendo que, 
pela primeira vez, mais da metade da dos/as ocupados/as de 16 anos ou mais de idade passou a 
dispor da cobertura previdenciária. Essa proporção aumentou de 47,6% para 54,4% entre 2004 e 2009, 
perfazendo uma expansão de cerca de sete pontos percentuais em apenas cinco anos. Tal expansão 
esteve predominantemente associada ao crescimento do emprego formal e, em segundo lugar, às diversas 
iniciativas de estímulo à formalização das relações de trabalho.
 
A importância das transferências de renda no combate à pobreza 
 
As rendas provenientes do recebimento de benefícios previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) retiravam da pobreza um contingente de 23,1 milhões de pessoas no Brasil em 2009, o que equivale 
a uma redução de 12,5 pontos percentuais (p.p.) na proporção de pessoas nessa situação. Em um conjunto 
de dez UFs essa redução era superior à média nacional, destacando-se Piauí (17,3 p.p.), Paraíba (15,4 p.p.) 
e Ceará (14,8 p.p.).
 
Diminui o percentual de trabalhadores pobres no país 
 
Entre 2004 e 2009, reduziu-se de 7,6% para 6,6% a proporção de trabalhadores pobres no país, ou seja, 
pessoas ocupadas que viviam em domicílios com rendimento domiciliar per capita mensal de até 1/4 do 
salário mínimo. A redução foi de 0,9 ponto percentual tanto entre os homens (de 7,9% para 7,0%) quanto 
entre as mulheres (de 7,1% para 6,2%). Tratando-se do atributo cor ou raça, o declínio da proporção de 
trabalhadores pobres foi maior entre a população ocupada negra (2,0 pontos percentuais) do que entre a 
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branca (0,4 ponto percentual). Entretanto, em 2009, o percentual de trabalhadores pobres negros (9,8%) 
era quase que três vezes superior em comparação aos brancos (3,4%).
A redução da pobreza entre os trabalhadores e trabalhadoras esteve diretamente associada ao aumento 
real dos rendimentos do trabalho, sobretudo do salário mínimo, à ampliação da cobertura dos programas 
de transferência de renda e de previdência e assistência social – que contribuíram para o aumento do 
rendimento domiciliar – e ao  pelo incremento da ocupação, principalmente do emprego formal.
 
A situação das trabalhadoras domésticas: um dos núcleos duros do déficit de Trabalho Decente 
 
Apesar da expansão observada durante a segunda metade da década de 2000, a proporção de trabalhadoras 
domésticas com carteira de trabalha assinada era de apenas 28,6% no ano de 2009. Em nenhuma das 27 
Unidades da Federação, o percentual de trabalhadoras domésticas com carteira assinada alcançava 40,0%, 
sendo que as maiores porcentagens eram observadas em São Paulo (38,9%), Santa Catarina (37,6%) e 
Distrito Federal (37,0%). Por sua vez, em quatro UFs, esse percentual era inferior a 10,0%: Amazonas (8,5%), 
Ceará (9,3%), Piauí (9,7%) e Maranhão (6,7%). Vale enfatizar que entre as trabalhadoras domésticas negras 
essa proporção era ainda menor, chegando a apenas 6,3% no caso do Maranhão. 
 
Diminuem o número de acidentes e de óbitos por acidentes de trabalho, mas a incidência segue elevada 
em algumas unidades federativas 
 
O número de acidentes de trabalho registrados no país declinou de 756 mil em 2008 para 701 mil em 
2010, o que significou uma redução de 7,2% em dois anos. Essa trajetória, assim como a intensidade dos 
acidentes do trabalho varia significativamente entre as Unidades da Federação. Em 17 das 27 UFs, diminui o 
número de acidentes de trabalho registrados entre 2008 e 2010, acompanhando a tendência nacional. Em 
decorrência da redução do número de acidentes de trabalho, a Taxa de Incidência de Acidentes do Trabalho, 
que era de aproximadamente 23,0 por mil vínculos empregatícios em 2008, declinou para 21,6 em 2009 
e para 19,1 em 2010. Apesar da redução observada na maioria das UFs, a Taxa de Incidência de Acidentes 
do Trabalho ainda apresentava uma expressiva variabilidade em 2010, sendo ainda era bastante elevada 
em algumas UFs. A taxa mais alta do país foi registrada em Alagoas (30,2 para cada mil vínculos), sendo 
também significativamente elevada em Santa Catarina (26,3) e no Rio Grande do Sul (24,6). As menores 
taxas de incidência em 2010 eram verificadas em Roraima (9,3 por mil vínculos), Amapá (9,7), Tocantins 
(10,0) e Sergipe (10,9).
Também se observou uma redução de 3,7% dos óbitos decorrentes de acidentes de trabalho entre 2008 e 
2010 (de 2.817 para 2.712). A Taxa de Mortalidade por acidentes do trabalho declinou em 21 das 27 UFs, 
tendo aumentado em Goiás, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí. Mato Grosso, em que pese a 
contundente redução na taxa (de 25,2 para 17,7 óbitos por 100 mil vínculos) observada entre 2008 e 2010, 
apresentava a maior incidência do país de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho. O Rio Grande do Norte 
(3,4), Distrito Federal e Rio de Janeiro (todos com uma taxa de 4,6 óbitos por 100 mil vínculos) apresentavam as 
menores taxas de mortalidade por acidentes.
 
Aumenta a média de anos de estudo dos trabalhadores e trabalhadoras
 
Entre 2004 e 2009, cresceu de 7,3 para 8,2 anos a média de anos de estudo da população ocupada. 
Entretanto, apenas no Distrito Federal essa média (10,3 anos) ultrapassava o patamar 10 anos. Em 15 
das 27 unidades federativas, essa cifra nem sequer alcançava os oito anos de estudo, que corresponde ao 
ensino fundamental completo.
 
A grande maioria dos novos empregos formais demanda pelo menos o ensino médio completo 
 
Cerca de 90,0% dos novos empregos formais recentemente surgidos no país demandam pelo menos o 
ensino médio completo, enquanto que 40,0% dos trabalhadores que compõem a PEA nacional não possuem 
sequer ensino fundamental completo e 16,0% enquadravam-se na condição de analfabetos funcionais 
(tinham menos de quatro anos de estudo).
 
Educação profissional e diferenciais territoriais e de cor ou raça 
 



148

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

Segundo os dados da pesquisa suplementar da PNAD referentes ao ano de 2007, pouco menos de um 
quarto da população (22,4%) tinha passado por algum curso de educação profissional. Entre as Unidades da 
Federação, o percentual de pessoas que estava frequentando ou havia frequentado anteriormente algum curso de 
educação profissional variava de apenas 9,2% em Alagoas e 13,0% em Pernambuco até 33,7% no Distrito Federal.
Apesar de a proporção de pessoas que frequentavam ou haviam frequentado anteriormente cursos de 
educação profissional não apresentar significativas diferenças entre homens (22,0%) e mulheres (22,7%), 
essa diferença era significativa entre brancos (24,8%) e negros (19,8%) - da ordem de cinco pontos 
percentuais. Os diferenciais eram ainda mais significativos entre homens brancos (25,2%) e homens negros 
(18,9%), sendo também expressivo entre mulheres brancas (24,4%) e mulheres negras (20,7%), revelando 
a incidência da desigualdade racial no acesso à educação profissional.
 
Os estereótipos de gênero predominam nos cursos de qualificação profissional 
 
A análise da distribuição por sexo das pessoas que frequentavam ou frequentaram curso de qualificação 
profissional, segundo a área profissional do curso, é reveladora de estereótipos de gênero ainda vigentes na 
formação profissional e no mercado de trabalho. Entre as pessoas que frequentavam ou haviam frequentado 
curso na área da construção civil, 93,8% eram do sexo masculino e apenas 6,2% do sexo feminino. Na 
área da indústria e manutenção também se observava uma presença esmagadora dos homens (83,2%) em 
relação às mulheres (16,8%). Por outro lado, as mulheres predominavam de maneira bastante expressiva 
nos cursos considerados como “tipicamente femininos”: 91,0% em estética e imagem pessoal e 76,6% na 
área da saúde e bem estar social.
 
As barreiras ainda vigentes na intermediação da mão de obra 
 
Em 2010, 44,7% das vagas oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE)  tinha como requisito 
o sexo masculino e 11,1% o sexo feminino; para 44,3% das vagas oferecidas não se fazia distinção de 
sexo, ou seja, elas  poderiam ser preenchidas indistintamente por homens ou mulheres. Considerando-se 
que os trabalhadores de cada sexo podem concorrer aos postos de trabalho cujo requisito é o seu próprio 
sexo ou àqueles nos quais esse requisito é indiferente (ou seja, que não exigem requisitos relacionados a 
esse atributo), constata-se que, enquanto os homens poderiam concorrer a 89,0% das vagas ofertadas, as 
mulheres poderiam disputar apenas 55,4% delas.
O conjunto dessas barreiras impostas pela exigência de requisito por sexo cria inúmeros obstáculos para que 
as mulheres possam ser encaminhadas para participar dos processos seletivos e, consequentemente, obter 
uma colocação no mercado de trabalho por intermédio do SINE. As informações de intermediação de mão 
de obra do SINE evidenciam o descompasso existente na participação percentual das mulheres entre as 
pessoas inscritas e colocadas (que conseguiram emprego). Nos anos de 2007 e 2010, as mulheres inscritas 
no SINE respondiam por praticamente a metade do número total (cerca de 46,7%) de inscritos. Entretanto, a 
participação percentual feminina entre o total de pessoas colocadas era bastante inferior – 36,2% em 2007 e 
39,6% em 2010.
 
A dupla jornada feminina e as responsabilidades familiares 
 
Ao conjugarem-se as informações relativas às horas de trabalho dedicadas às tarefas domésticas e de 
cuidado com aquelas referentes à jornada exercida no mercado de trabalho, constata-se que, apesar da 
jornada semanal média das mulheres no mercado de trabalho ser inferior a dos homens (36,0 contra 43,4 
horas), ao computar-se o tempo de trabalho dedicado aos afazeres domésticos (22,0 horas para elas e 9,5 
para eles), a jornada média semanal total feminina alcançava 58,0 horas e ultrapassava em 5,0 horas a 
masculina (52,9 horas).
 
Trabalhadoras com filhos e acesso à creche 
 
No ano de 2009, 11,5% das mulheres ocupadas de 16 anos ou mais de idade tinham filhas e filhos de 0 a 
3 anos de idade, sendo que uma significativa proporção de 73,3% dessas crianças não frequentava creche. 
No Acre e no Amapá, que apresentavam os maiores percentuais de ocupadas com filhos menores – 20,0% 
e 16,4%, respectivamente – eram mais elevadas as proporções de filhos menores que não frequentavam 
creche (90,3% no Acre e 90,0% no Amapá).
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Trabalhadoras que tiveram filhos e licença-maternidade 
 
No levantamento domiciliar de 2008, a PNAD investigou a ocorrência de filho nascido vivo durante o ano de 
referência da pesquisa. Com base nessa informação, constatava-se que 2,7% das trabalhadoras ocupadas 
tiveram filho. Entre as mães trabalhadoras que tiveram filhos, apenas a metade (50,5%) contribuía para a 
Previdência Social. Isso significa que metade das mães trabalhadoras não contribuía e, por conseguinte, não 
podia desfrutar da licença-maternidade.
Associada às desigualdades regionais e à precariedade dos mercados de trabalho locais, em diversas UFs a 
proporção de mães trabalhadoras que tiveram filho e que não contribuíam para a Previdência Social assumia 
proporções significativas: Piauí (81,5%), Espírito Santo (76,9%), Acre (76,3%), Bahia (70,6%) e Alagoas (70,4%). 
Os menores percentuais de mães trabalhadoras que não contribuíam eram observados no Rio de Janeiro 
(25,9%) e Distrito Federal (28,3%) – e ainda assim equivaliam a quase 1/3 do total das mães trabalhadoras.
 
O Estado do Piauí apresenta a maior taxa de trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados/as 
 
A Taxa de Sindicalização apresentou relativa estabilidade no período analisado. Em 2009, girava em torno 
de 16,0%, sendo que a dos homens (19,1%) era maior que a das mulheres (16,9%), a dos trabalhadores 
brancos (19,6%) era  maior que a dos negros (16,7%) e a dos residentes na zona rural (24,7%) era maior 
que a dos trabalhadores urbanos (14,6%). Em 2009, o Piauí era o Estado que apresentava a maior taxa de 
sindicalização do país (27,9%).

Aumenta significativamente a proporções de negociações coletivas que asseguraram aumentos reais de salário
 
Uma parcela bastante expressiva das negociações coletivas no Brasil obtiveram reajustes reais de salário 
entre 2004 e 2010, sendo seu ápice alcançado neste último ano, quando quase 89,0% das negociações 
superaram o INPC. Entre 1996 e 2003, apenas por duas vezes essa proporção superou a casa dos 50,0%. 
Entre os setores de atividade, constata-se que, em 2010, 95,7% das negociações realizadas no comércio 
obtiveram reajustes salariais acima da inflação. Na indústria e no setor de serviços, por seu turno, tais 
percentuais atingiram 90,5% e 82,8%, respectivamente. Em comparação com o ano anterior, todos os 
setores assinalaram um avanço no número de negociações salariais com reajustes superiores à inflação.
 
A importância das empresas na geração de emprego 
 
Em 2009, as entidades empresariais ocupavam 70,2% de toda a mão de obra assalariada no país – o 
correspondente a 28,2 milhões de vínculos empregatícios, e eram responsáveis pelo pagamento de 61,1% de 
todo o volume de salários e outras remunerações (o equivalente a cerca de R$ 478 bilhões).
As Micro e Pequenas Empresas representavam 99,0% dos estabelecimentos formais no ano de 2010 e 
respondiam por 51,6% dos empregos privados não agrícolas formais do país e aproximadamente 40,0% da 
massa salarial. Por sua vez, as Médias e Grandes Empresas, por intermédio de 59,6 mil estabelecimentos, 
geravam 13,8 milhões de postos de trabalho e respondiam por 48,4% do contingente total de empregos 
privados não agrícolas formais do país. 
19/07/2012

RIVAIS, MAS JUNTOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A luta contra o trabalho infantil no Amazonas contou, neste ano, com o apoio 
de dois tradicionais rivais no Festival Folclórico da cidade de Parintins, cuja repercussão é nacional. 
Em uma ação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado, que contou com a 
assistência técnica da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os bois Garantido e Caprichoso 
participaram de um trabalho de conscientização contra o trabalho infantil.
“Unidos contra o Trabalho Infantil” foi o slogan utilizado para garantir a necessidade de fortalecer a 
rede de proteção contra o trabalho infantil no interior do Estado. “Sabemos da importância de uma 
rede de proteção à criança e ao adolescente trabalhador fortalecida, com a participação ativa de todos 
os atores sociais envolvidos com o tema, para conseguirmos, de fato, erradicar o trabalho infantil na 
região”, disse a auditora fiscal Karina Andrade.
Por essa razão, a convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, Karina Andrade e 
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Alberto Souza, também auditor fiscal do trabalho, coordenaram as discussões para a criação do Plano 
Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e do Fórum Municipal de Combate ao Trabalho Infantil de 
Parintins, uma iniciativa inovadora no estado, que prevê a realização de ações conjuntas durante o 
ano, e não apenas em datas festivas. “E para chamar a atenção da comunidade local e de toda a região 
para a necessidade da união de todos no combate ao trabalho infantil, idealizamos essa caminhada, 
que teve o apoio dos membros do novo fórum de combate ao trabalho infantil de Parintins, em especial 
das agremiações folclóricas Boi Bumbá Garantido e Boi Bumbá Caprichoso”, afirmou.
“A OIT forneceu subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos no Amazonas, com assessoria técnica 
da coordenação do projeto para a construção de todo os processo de articulação, intercâmbio de 
materiais de conscientização e comunicação e apoio na redação de textos orientadores para as 
discussões”, disse Antonio Carlos de Mello, que coordena um projeto da OIT para a erradicação do 
trabalho infantil no Estado de Mato Grosso.
27/07/2012

CONFERÊNCIA DE TRABALHO DECENTE DO BRASIL É DEMONSTRAÇÃO DE DIÁLOGO 
SOCIAL, DIZ OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, aberta hoje nesta 
capital, é uma grande demonstração da capacidade de diálogo entre o governo, as organizações de 
empregadores e de trabalhadores e da sociedade civil do Brasil, disse hoje a Diretora Regional da OIT para 
a América Latina e o Caribe, Elizabeth Tinoco.
“Esta é uma experiência única de diálogo tripartite, baseada no reconhecimento do papel fundamental do 
trabalho decente para a justiça social e o desenvolvimento sustentável e uma evidência mais do compromisso 
que o Brasil vem assumindo com o trabalho decente desde 2003”, disse Tinoco, que falou em nome do 
Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e do Diretor Geral eleito, Guy Ryder.
Tinoco discursou na presença do Secretário-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e do ministro do 
Trabalho e Emprego, Brizola Neto, além da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo. A I Conferência 
reúne mais de 1.500 participantes dos dias 8 a 11 de agosto, entre representantes de governos (federal 
e estaduais) e representantes de organizações de trabalhadores e empregadores. Este processo envolveu 
cerca de 23 mil pessoas até o momento num processo tripartite inédito de diálogo social.
A Diretora Regional da OIT ressaltou quem um processo de diálogo social desta magnitude em torno do tema 
do trabalho decente constitui um marco nas relações de trabalho no Brasil e um exemplo em nível global 
do que se pode alcançar quando existe a vontade política para o diálogo. “A OIT se encarregará de dar a 
conhecer em nível mundial esta importante experiência”, acrescentou.
Durante a inauguração da Conferência, Tinoco lembrou que o país, como outros da América Latina, conseguiu 
resistir aos efeitos da crise internacional e está experimentando os benefícios da recuperação, mas alertou 
que o perigo de uma nova recessão no mundo industrializado gera uma situação de incerteza.
Entre os anos de 2003 e 2009, 27,9 milhões de pessoas no Brasil saíram d situação de pobreza, o que 
contribuiu para a redução da desigualdade social. Foram gerados mais de 18 milhões de empregos formais 
até o final do primeiro semestre de 2010 e ampliou-se a proteção social. E no mesmo período foi registrado 
um aumento expressivo do salário mínimo, de 66%.
“Isto é trabalho decente”, disse.
Também os países da América Latina e do Caribe, na opinião da Diretora Regional, foram capazes de 
amortecer os piores efeitos da crise de 2008-2009 sobre suas economias e evitar um impacto grave sobre 
o emprego e as condições de trabalho. Em grande medida, isto ocorreu porque a região, em vários países, 
privilegiou o investimento público e as políticas destinadas a proteger os empregos e a renda das pessoas.
Ela lembrou que como membro do G20 o Brasil tem enfatizado a necessidade de enfrentar a debilidade 
persistente do sistema econômico mundial. O caminho a ser seguido se dará por meio da uma maior 
integração entre as políticas econômicas e sociais com atenção aos investimentos produtivos, ao emprego e 
ao trabalho decente. “E o Brasil escolheu trilhar esse caminho”, disse.
Tinoco lembrou a celebração do Dia Internacional dos Povos Indígenas para ressaltar que o combate às 
desigualdades de gênero, raça e etnia é uma necessidade com sentido de urgência para derrotar a pobreza 
e promover o trabalho decente. “O acesso ao trabalho decente para homens e mulheres é a chave para a 
superação da pobreza e da desigualdade em nossa região. O trabalho é um dos principais vínculos entre o 
desenvolvimento econômico e social”, afirmou.
Além disso, observou que programas do governo brasileiro, como o Brasil Sem Miséria, contribuem para 
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a erradicação da pobreza extrema, por meio da transferência de renda, o acesso aos serviços públicos e a 
inclusão produtiva. Segundo Tinoco, o país é hoje referência no combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado 
e também na construção de um piso básico de proteção social para todos.
“A OIT vem acompanhando de perto esse processo desde o início e reiteremos nesse momento nosso apoio 
contínuo e nossa vontade de aprender com esta experiência e compartilhá-la com outros países por meio da 
cooperação Sul-Sul”, concluiu.
O conceito de trabalho decente foi lançado em 1999 pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, e se refere 
à geração de oportunidades para que todos os homens e mulheres tenham acesso a um emprego em 
condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana.
Entre setembro e dezembro de 2011, este amplo processo de diálogo social no Brasil proporcionou a 
realização de 273 conferências preparatórias à I Conferência Nacional. Foram 26 Conferências estaduais, 104 
regionais, 5 microrregionais, 138 municipais e uma videoconferência que reuniu 78 municípios.
08/08/2012

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE REPRESENTOU AVANÇO 
NA DISCUSSÃO DO TEMA
  
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A realização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNETD), 
de 8 a 11 de agosto em Brasília, apresentou um avanço na discussão do tema. Os problemas enfrentados 
durante a I CNETD, na visão da Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, são normais e refletem a complexidade dos assuntos em discussão.
“Houve uma ampliação muito significativa do processo de discussão do trabalho decente. O tema é amplo 
e envolve diversos aspectos. A própria realização da Conferência tem uma enorme importância. Havia a 
discussão de temas polêmicos e posições diferentes e o que houve foi uma incomodidade dos empregadores 
sobre alguns itens, mas eles não romperam com a Conferência”, disse Laís Abramo.
A reunião plenária final, que tinha como objetivo analisar as propostas nas quais houve consenso entre as 
representações do governo, dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil nos 12 grupos de 
trabalho foi suspensa após a retirada da delegação dos empregadores.
De qualquer forma, a Diretora do Escritório OIT lembrou que a conferência representa a discussão mais 
ampla em torno do mundo do Trabalho já realizada no Brasil e no mundo e que a discussão sobre o tema 
não está encerrada.
E acrescentou: “foram aprovadas muitas propostas por consenso tripartite o que já constitui uma base 
importante para avançar na discussão do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Existem canais 
instituídos para isso e esperamos que as discussões avancem”, disse a Diretora da OIT, lembrando que 
a Conferência representou o resultado das discussões ocorridas em 273 conferências preparatórias, 26 
estaduais, 104 regionais, cinco microrregionais e 138 municipais.
“Nunca houve um processo tão amplo com a participação de aproximadamente 25 mil pessoas. Eu diria que 
isso foi um ganho enorme, no sentido de ampliar os espaços de diálogo social e inserir essa discussão no 
País”, acrescentou.
As propostas divergentes serão encaminhadas para os fóruns tripartites já existentes que as analisarão 
de forma mais aprofundada. A previsão é que em 2013 sejam realizados seminários regionais com as 
secretarias estaduais e a organização dos trabalhadores e empregadores para tornar efetivo o que foi discutido 
na conferência, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego.
13/08/2012

OIT LANÇA CAMPANHA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está 
lançando uma campanha de peças promocionais baseadas no conceito do Trabalho Decente. Criadas pela 
agência Boibumbá Design, as peças foram amplamente divulgadas durante a realização da I Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente (I CNETD), realizada de 8 a 11 de agosto em Brasília.
“É a primeira campanha que tenta abordar o conceito de Trabalho Decente em suas mais variadas facetas”, 
disse Andréa Bolzon, Oficial de Projeto do Escritório da OIT.
A elaboração das peças baseia-se na Declaração Relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e seu Seguimento, lançada pela OIT em 1988. A Declaração constitui uma reafirmação universal do 
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compromisso dos Estados-Membros da Organização e da comunidade internacional em geral, de respeitar, 
promover e aplicar um patamar mínimo de princípios e direitos no trabalho, reconhecidos como fundamentais 
para o desenvolvimento sustentável e uma globalização equitativa.
Esses princípios e direitos são regidos por oito Convenções fundamentais que abrangem a liberdade sindical eo 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
obrigatório, a efetiva abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão.
A questão da geração de emprego de qualidade, com proteção social, também integra o temário da campanha, 
considerando sua centralidade e menção explicita tanto na Agenda Nacional de Emprego e Trabalho Decente 
como no Plano nacional de Emprego e Trabalho Decente.  
As obras criadas para esta campanha compreendem estes conceitos e os ilustram em peças que podem ser 
utilizadas em variadas formas: cartazes, banners, buttons, mouse pads, canetas, pastas, cadernos, ecobags, 
bem como mídias para serem veiculadas na internet.
O público alvo da campanha é composto pela população como um todo. No entanto, a distribuição do 
material será focalizada nos locais onde são oferecidos serviços diretamente ligados ao Sistema Público 
de Emprego Trabalho e Renda. O estados da federação que já manifestaram interesse em implementar 
Agendas Estaduais de Trabalho Decente também poderão receber o material produzido caso haja interesse.   
O conceito de Trabalho Decente, formalizado em 1999 pela OIT, sintetiza sua missão histórica de promover 
oportunidades para que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de qualidade, em condições 
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas.
Ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT (respeito aos direitos no trabalho, a promoção 
de mais e melhores empregos, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social), o Trabalho 
Decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia 
da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável.
21/08/2012

EM BRASÍLIA, MAIS UMA ETAPA DE “PALAVRA DE POLÍCIA: OUTRAS ARMAS” 
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Mais uma etapa da oficina “Palavra de Polícia: outras armas” será realizada 
entre os dias 28 e 30 de agosto em Brasília. O evento é promovido pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no âmbito do Programa Conjunto da ONU “Segurança com Cidadania: prevenindo a violência e fortalecendo a 
cidadania com foco em crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis em cidades brasileiras”, e será 
coordenado pela atriz e poeta Elisa Lucinda. O programa desenvolve ações em três municípios brasileiros – Lauro de 
Freitas (BA), Contagem (MG) e Vitória (ES).
A capacitação de agentes inclui temas relacionados ao dia a dia da segurança pública, direitos humanos, trabalho 
decente, justiça social e as estratégias mais eficazes para se prevenir a violência. O principal objetivo da atividade é 
cuidar de quem cuida, aproximando as forças policiais das comunidades, ampliando o diálogo e mediando conflitos.
A oficina de Brasília servirá para consolidação do trabalho e troca de experiências dos participantes, com 
o objetivo de fortalecimento da idéia inicial de integração polícia e comunidade e, ainda,  de possibilitar o 
acesso às políticas públicas existentes, além de uma resposta às comunidades envolvidas no processo.
Financiado pelo Fundo para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, o Programa Segurança 
com Cidadania é composto por seis agências do Sistema ONU: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Programa 
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). O Programa conta ainda com a parceria do Governo Federal, através do Ministério da Justiça.

MAIS SOBRE O PROGRAMA CONJUNTO

O Programa Conjunto visa desenvolver ações dirigidas a prevenir a violência que afeta crianças, adolescentes 
e jovens entre 10 e 24 anos em situação de vulnerabilidade, por meio do estímulo ao cumprimento voluntário 
das regras, da auto regulação do comportamento e da promoção de mecanismos de controle social.
As ações estão sendo realizadas em áreas geográficas específicas, escolhidas por meio de um edital público, 
que recebeu mais de 82 inscrições de várias regiões metropolitanas do país. São elas: Bairro Itinga, em 
Lauro de Freitas (BA); Região Nacional, em Contagem (MG); e Região Administrativa VII São Pedro, em Vitória 
(ES). Ao longo de 2011 foram elaborados diagnósticos integrais, com o intuito de identificar os principais 
problemas de violência, delinquência e convivência de cada localidade. O programa encontra-se atualmente 
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na fase de construção participativa de planos locais de segurança. 
24/08/2012

OIT E ESTADO DO MATO GROSSO ASSINAM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
 
CUIABÁ (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o Governo 
do Estado do Mato Grosso assinaram ontem (23) um memorando de entendimento para a realização do I 
Seminário Internacional de Boas Práticas do Trabalho Decente, previsto para março de 2013. O documento foi 
assinado pela Diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo, pelo governador Silval Barbosa e pelo superintendente 
regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, Valdiney de Arruda.
O governador assinou ainda mensagem à Assembléia Legislativa de Mato Grosso com Projeto de Lei que 
regulamenta o Conselho Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso (Coetrae/MT) e o 
Comitê Gestor do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo (Fete). Entidades do setor produtivo, do Governo 
e OIT também assinaram termo de compromisso com o projeto de qualificação integrada. Em seguida, Laís 
Abramo apresentou o relatório da OIT sobre os avanços dos indicadores do trabalho decente em Mato Grosso.
Segundo a diretora, o Brasil se destaca como o País que mais tem avançado no combate ao trabalho 
forçado. “No caso de Mato Grosso, o projeto de qualificação integrada, entre outras ações importantes, é uma 
experiência que queremos levar a outros Estados”, ressaltou. Laís Abramo acrescentou ainda que a realização do 
seminário internacional será outro passo importante. “Esse evento permitirá avanços do trabalho decente em todo 
o Brasil e nos países que serão envolvidos também”.
O governador Silval Barbosa disse que o reconhecimento do problema, a exemplo do que Mato Grosso fez, 
é fundamental para o enfrentamento. “Mesmo sendo alarmantes, não tivemos medo de mostrar os dados 
referentes ao trabalho escravo e ao trabalho infantil, pois foi a partir daí que traçamos, em conjunto com 
instituições e entidades, os planos em prol do trabalho decente”.
Para o superintendente regional do Trabalho e Emprego, que coordena o Fórum Estadual de Erradicação do 
Trabalho Infantil (FEPETI), Valdiney Antônio de Arruda, esse é um momento histórico. “A assinatura desse 
memorando será muito importante para mudar essa triste realidade que ainda acomete trabalhadores do 
nosso Estado e em todo o País”, afirmou Valdiney de Arruda. A secretária de Inspeção do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), Vera Lúcia Albuquerque, também participou da solenidade. “O exemplo de Mato 
Grosso, especialmente no que se refere à capacidade de organização, é inspirador”, destacou.
Trabalho decente em dados - Conforme o relatório apresentado durante a visita, entre 2008 e 2011, 13.841 
trabalhadores foram resgatados de situações de trabalho análogo ao de escravo pelo Grupo Especial Móvel 
de Fiscalização, em todo o Brasil. A região Centro-Oeste respondia pelo maior número de pessoas libertadas 
(3.592) nesse período. Também consta no estudo que a formalidade aumentou, mas as taxas em MT são 
inferiores à média nacional, e persistem fortes desigualdades de gênero e raça. Em 2009, por exemplo, o 
índice nacional era 54,3% e o mato-grossense, 50,9%.
O relatório também analisou o contexto do trabalho infantil, que é um dos eixos da Agenda do Trabalho 
Decente. Foi detectada redução da exploração da mão de obra infantil, mas a incidência ainda é elevada 
em algumas unidades federativas. O número de crianças e adolescentes ocupados entre cinco e 17 anos de 
idade reduziu em 1,05 milhão entre 2004 e 2009, passando de 5,3 milhões para 4,2 milhões. Em termos 
percentuais, a incidência do trabalho infantil e adolescente nesse grupo etário reduziu de 11,8% para 9,8%.
A assinatura do memorando também contou com a participação de representantes da Assembleia Legislativa, 
Procuradoria Geral do Trabalho, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Secretaria de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (SETAS), Casa Civil, Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Sindicato 
dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) e Central Única dos Trabalhadores em 
Mato Grosso (CUT-MT).
24/08/2012

CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO MERCOSUL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – As cidades de Santana do Livramento e Uruguaiana, respectivamente na 
fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, serão o palco do lançamento da campanha de comunicação 
“Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil”, nos dias 29 e 30 de agosto. A campanha faz parte das atividades 
de um Projeto de Cooperação Sul-Sul Brasil-OIT, denominado “Apoio ao Plano Regional para a Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil no Mercosul”.
Haverá eventos nas duas cidades nas próximas quarta e quinta-feiras. A OIT será representada pelo 
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Coordenador Nacional do Projeto Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla em 
inglês), Renato Mendes. A campanha faz parte dos preparativos da para da III Conferência Global sobre o 
Trabalho Infantil, que será realizada no Brasil em 2013.
A campanha estará centralizada nas cidades de fronteira, Paso de Los Libres (Argentina), Uruguaiana 
(Brasil), Posadas (Argentina), Encarnación (Paraguai), Rivera (Uruguai), Santana do Livramento (Brasil), Foz 
do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai). O principal objetivo da campanha é conscientizar a sociedade 
da necessidade imediata de prevenir e erradicar o trabalho infantil, com foco especial no trabalho agrícola, o 
trabalho doméstico e a exploração sexual comercial.
O Plano dos países do Mercosul para eliminação do trabalho infantil tem três eixos:
•  Desenvolver campanha de conscientização em zonas de fronteira, onde são mais comuns alguns tipos de 
trabalho infantil como trabalho infantil doméstico, na cultura do mate e exploração sexual.
• Harmonizar a legislação interna entre os países do bloco em consonância com as Convenções da OIT 
e permitir uma fiscalização do trabalho conjunta e integrada. Entre as ações desenvolvidas está sendo 
elaborado um protocolo de inspeção do trabalho infantil para o Mercosul.
• Unificar os indicadores e variáveis estatísticas para melhor conhecer a dinâmica e dimensão do trabalho 
infantil, com o objetivo de subsidiar as políticas públicas do bloco.
O trabalho infantil gera danos irreversíveis na saúde psicofísica dos meninos e meninas, prejudicando seu 
processo de desenvolvimento e particularmente sua integração com a educação. A campanha “Mercosul 
Unido contra o Trabalho Infantil” está composta por várias peças gráficas dedicadas a cada uma das três 
modalidades e por um spot de rádio. Estes cartazes serão divulgados em edifícios públicos, estabelecimentos 
de ensino, centros de saúde, áreas de lazer e ou turísticas e albergues localizados em estradas nacionais, 
provinciais e internacionais.
Os spots de rádio foram gravados por diversas celebridades do âmbito artístico e desportivo de cada um 
dos países. Ambos os produtos foram desenvolvidos nos idiomas falados no Mercosul. Acompanhando estas 
comunicações, serão realizadas diversas atividades complementares tais como oficinas para jornalistas, 
funcionários públicos e outros (sindicatos, câmaras empresariais, agentes de saúde, educadores etc.) das 
cidades que serão epicentro da campanha.
27/08/2012

PROMOVER INVESTIMENTOS PÚBLICOS PARA GERAR MAIS EMPREGOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está 
promovendo em Brasília, entre os dias 11 e 14 de setembro, o curso “Ferramentas e Metodologias da OIT 
para Promover Investimentos Públicos com um Alto Impacto na Geração de Empregos”.
O curso é realizado em conjunto com o Programa de Investimentos Intensivos em Emprego (PIIE), da OIT 
em Genebra, com a colaboração da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho (FONSET) e o 
Ministério do Desenvolvimento Social.
A capacitação reúne gerentes e especialistas técnicos de nível estadual e municipal responsáveis para áreas, 
programas e projetos vinculados aos investimentos públicos de infraestrutura e outros serviços públicos. O 
curso é gratuito e conta com mais de 40 participantes de 15 Estados da Federação e do Distrito Federal.
Ao abrir o evento, a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, ressaltou que o curso oferece uma 
oportunidade única aos seus participantes em termos de capacitação e troca de experiências, já que é um 
programa com mais de 40 anos de atuação e que pela primeira vez é oferecido no Brasil.
“O Brasil tem avançado na execução de políticas que privilegiam o emprego e a área social”, disse Laís 
Abramo, observando os resultados obtidos pelo país na erradicação da pobreza, no aumento da formalização 
do mercado de trabalho e na criação de empregos, além do aumento da renda das pessoas. Neste sentido, 
citou os programas reunidos na área da economia solidária, de micro empreendimentos, na agricultura 
familiar, todos dirigidos para a criação de emprego e renda.
Os temas dos painéis de discussão nos quatro dias do evento serão variados, dando enfoque principalmente 
para a pobreza e o emprego nos Estados e Municípios do Brasil. Outra pauta que deve ser debatida é sobre 
a promoção e a participação de pequenos contratistas locais em compras públicas e o fortalecimento das 
capacidades em nível municipal.
11/09/2012

TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTIÇA DO TRABALHO



155

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) promoverá entre os dias 9 e 11 de outubro o 
Seminário “Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho”.  O evento reunirá profissionais de diversas 
áreas relacionadas com a erradicação do trabalho infantil e a utilização da aprendizagem como instrumento de 
profissionalização e crescimento sadio do jovem.
O coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla 
em inglês), Renato Mendes, salientou que a iniciativa do TST reafirma uma vez mais que a prevenção e 
eliminação do trabalho infantil representam uma politica de Estado.
“Esta iniciativa contribuirá de forma significativa para os trabalhos preparatórios que o país vem realizando 
para acolher a comunidade internacional na III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil de 2013. Sem 
dúvida, colocará em evidência que os direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras mais frágeis, 
nossas crianças e adolescentes, são prioridade absoluta para a Justiça brasileira”, disse Mendes, que 
participará como palestrante do Seminário no painel “Desafio da Erradicação das Piores Formas de Trabalho 
Infantil no Brasil”.
A Diretora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, Constance Thomas, encerrará 
o encontro com a palestra “Boas Práticas e Desafios no Desenvolvimento Profissional dos Adolescentes”.
Todas as informações sobre o Seminário podem ser encontradas em www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil
18/09/2012

GOVERNO DE PERNAMBUCO TREINA FUNCIONÁRIOS DO TIMOR LESTE EM PREVIDÊNCIA 
SOCIAL
 
RECIFE (Notícias da OIT) – Servidores do Ministério da Solidariedade Social do Timor Leste, por meio do 
Projeto de Cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social em Timor Leste, que faz parte do Programa de 
Parceria Brasil-OIT para a promoção da Cooperação Sul-Sul, estão realizando treinamento prático e teórico 
na área de previdência social no Estado de Pernambuco. O treinamento foi dividido em três estágios, sendo 
eles: na Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape) e no 
Instituto de Previdência do município de Ipojuca para conhecer as boas práticas de  gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, bem como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para conhecimento 
do Regime Geral de Previdência Social brasileiro.
“Através da Cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social, apoiar o governo timorense no desenvolvimento 
do primeiro sistema de previdência social do país é uma oportunidade única e inédita para a OIT e para o 
governo do Brasil”, disse a Coordenadora Nacional do Projeto de Seguridade Social da OIT, Mônica Cabañas 
Guimarães. Os Sistemas de Previdência Social existentes no mundo de hoje remontam ao século passado. No 
Brasil, a Previdência Social iniciou em 24 de janeiro de 1923, com a Lei Eloy Chaves. Os Sistemas de Previdência 
mais novos no mundo são: China, África do Sul e Camboja (todos desenvolvidos com o apoio da OIT).
A visita de cooperação técnica teve início na segunda-feira (17) e irá até o dia 28, com atividades práticas, 
teóricas, visitas e palestras tanto na Funape como INSS. No primeiro dia de atividades, os visitantes foram 
recebidos pela presidenta em exercício da Fundação pernambucana, Tatiana Nóbrega, e pelos diretores e 
técnicos do sistema de previdência do Estado. Os timorenses chegaram acompanhados do consultor da OIT 
Dácio Rossiter Filho, que vem atuando em Timor Leste apoiando o país na implementação da sua primeira 
lei de previdência social.
Na Funape, a delegação timorense, composta por cinco integrantes, conhecerá a rotina de atendimento da 
agência previdenciária sede, o funcionamento das diretorias (Previdência Social, Apoio Jurídico e Diretoria 
de Investimentos), das unidades de Concessão, Manutenção e Controle de Benefícios, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo serviço de Ouvidoria. Do Instituto de Previdência de Ipojuca a Delegação 
conhecerá sobre as Políticas de Investimentos para Fundos de Previdência dos Regimes Próprios. No INSS 
os timorenses terão na Superintendência Regional Nordeste palestra sobre Panorama da Previdência Social 
(uma visão geral do INSS, do processo de requerimento, concessão e manutenção do benefício, e também a 
formação e manutenção da base de dados dos segurados), bem como visita a uma Agência da Previdência 
Social, para conhecer o fluxo e processos de atendimento e a inclusão/atualização de dados cadastrais com 
a presença de um servidor da Diretoria de Benefícios do Instituto.  
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com o governo brasileiro, através da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, desenvolve o projeto na área de 
seguridade social, que tem o objetivo de contribuir, a partir da experiência brasileira, para o desenvolvimento 
de políticas e programas em outros países da América Latina e da Comunidade dos Países de Língua 
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Portuguesa (CPLP), com a finalidade de aumentar a cobertura e a efetividade dos sistemas de seguridade 
social, em conformidade com a Agenda do Trabalho Decente.
O Timor Leste é um país localizado no Sudeste Asiático e é uma das nações mais jovens do mundo, de 
língua oficial portuguesa (de acordo com a Constituição do Timor, o tétum também tem o estatuto de língua 
oficial e é a mais falada no país). Em 2006 Timor Leste viveu uma grave crise política-institucional que 
levou o governo a concentrar os programas de proteção social na promoção da estabilidade social e no 
apoio às ações humanitárias. Vencido este desafio, o governo busca desenvolver programas e sistemas para 
consolidar o sistema de proteção social do país.
Com informações da Funape
20/09/2012

CRISE AFETA EMPREGO E TRABALHO DECENTE
 
CANELA, RS (Notícias da OIT) - A crise econômica mundial afeta o emprego e o trabalho decente. A afirmação 
é do Diretor Adjunto da OIT no Brasil, Stanley Gacek. Ele proferiu a palestra magna de abertura do 25º. 
Encontro Nacional dos SENALBAS, na noite de quarta-feira, 19, nesta cidade, na Serra Gaúcha. O evento 
reúne dirigentes dos Sindicatos dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
de Orientação e Formação Profissional de todo o país.
 Gacek disse que, neste contexto, mais do que nunca, a Organização Internacional do Trabalho tem um 
papel imprescindível para recuperar o desenvolvimento em uma economia sustentável. “A OIT e o movimento 
sindical devem estar na mesa da governança global, não apenas como convidados, mas como atores e 
participantes ativos para promover a recuperação da economia”, afirmou.
O Diretor Adjunto da OIT lembrou que o conceito de trabalho decente foi formalizado em 1999. Ele sintetiza 
a missão histórica da Organização de promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter um 
trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas.  O 
Brasil assumiu o compromisso com a Agenda Nacional de Trabalho Decente em 2006 e essa ação foi seguida 
por vários Estados. “O país foi pioneiro no enraizamento do trabalho decente”, disse Gacek, lembrando a 
realização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, em agosto último.
Alguns dados comprovam esta realidade. Entre 2003 e 2009, 30 milhões de pessoas saíram da pobreza. 
Nos últimos nove anos foram gerados mais de 17 milhões de empregos no país. Outro fator importante é que 
o rendimento médio do salário mínimo real dos trabalhadores cresceu 53,7% no mesmo período. “Isto revela 
um compromisso do país com o trabalho decente”.  
Segundo ele, o fortalecimento das organizações sindicais vai contribuir com o desenvolvimento econômico. 
“Mais negociação coletiva e maior crescimento da massa salarial representam uma via para ampliar o 
crescimento econômico com distribuição de renda”. O Diretor da OIT explicou que as instâncias legislativas 
dos países membros da OIT devem aprovar medidas protetivas ao movimento sindical, sanções contra atos 
de discriminação e contra a ingerência do Estado ou de empresas na organização sindical. “A proteção tem 
de atingir não apenas as lideranças sindicais, mas também os trabalhadores que estão buscando organizar 
seus sindicatos”,
 Na abertura do Encontro Nacional, o Presidente do SENALBA/RS, Antônio Johann, afirmou que os sindicatos 
precisam estar preparados e qualificados para participar e intervir nas políticas públicas e nos espaços de 
discussão e deliberação dos programas de desenvolvimento econômico e social. Antônio Johann acrescentou 
que o sindicato é um agente com responsabilidade social. Por isso, não faz apenas a defesa dos interesses 
da categoria, nas questões salariais e demais direitos, mas atua na promoção da dignidade do trabalho.
Com informações do SENALBA/RS
20/09/2012

PROGRAMA CONJUNTO SEGURANÇA COM CIDADANIA GANHA PORTAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Programa Conjunto da ONU Segurança com Cidadania, que integra seis 
agências das Nações Unidas no Brasil, lança hoje (21/09), o site www.segurancacomcidadania.org
Ferramenta de promoção da segurança cidadã, o portal tem como objetivo divulgar as ações que em 
andamento nos três municípios brasileiros que fazem parte do Programa Conjunto: Contagem (MG), Lauro de 
Freitas (BA) e Vitória (ES). O lançamento acontece na mesma data em que o mundo celebra o Dia Internacional 
da Paz, adotado pelas Nações Unidas em resolução aprovada em setembro de 1981.
O portal servirá de banco de informações, fotos, vídeos e documentos sobre as atividades do Programa e nas 



157

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

comunidades envolvidas neste processo. “O lançamento de um portal como este é fundamental para que 
todos possam acompanhar as atividades desenvolvidas pelas agências, parceiros e comunidades, bem como 
para guardarmos a memória do trabalho que o Programa Conjunto está articulando nestes três municípios”, diz 
Carlos Spezia, Coordenador Nacional do Programa.
“O novo site possui áreas de destaque para os territórios que integram o projeto. É caso, por exemplo, do 
Espaço Cidadão, no qual uma pessoa da região será sempre escolhida como personagem emblemática da 
comunidade, seja pelo seu engajamento, seja pelo seu exemplo de vida e de cidadania”, conta Erica Massimo, 
Oficial de Programa do PNUD, a agência-líder na implementação do projeto. O calendário das ações é outro 
destaque. “Lá, é possível ver quais eventos estão por vir e saber como participar, além de acompanhar como 
foram os eventos passados. É uma questão de transparência com as comunidades envolvidas e todos os 
atores interessados nesta temática”, acrescenta Érica.
Para o Coordenador de Comunicação do PNUD, Daniel de Castro, a expectativa é de que, com o apoio 
de pontos focais de comunicação das comunidades dos três municípios, o portal possa evoluir para uma 
plataforma viva de participação e de exercício de cidadania. “Nesta fase inicial, o site tem uma característica 
de repositório de informações e de ferramenta de transparência. Mas nosso objetivo é de que as próprias 
comunidades usem esta plataforma para promover suas ações de segurança com cidadania e para que se vejam 
como os verdadeiros protagonistas desta transformação.”
O site do Programa Conjunto Segurança com Cidadania traz ainda uma Sala de Imprensa, com material útil 
a todos os jornalistas que se interessam pela cobertura das temáticas de segurança e que buscam ideias, 
fotos e vídeos para o desenvolvimento de novas pautas e reportagens especiais.
Dia Internacional da Paz - Mais de meio milhão de pessoas morrem todos os anos em conflitos armados, 
ataques violentos e como resultado de atividades criminosas no mundo. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas, o que 
corresponde a mais de 20% da população mundial, vivem em países afetados pela guerra, violência e altos 
índices de criminalidade. O dia 21 de setembro convida todos a um momento de reflexão e ação pela paz.
O tema das comemorações da ONU deste ano é “Paz Sustentável para um Futuro Sustentável”. O Secretário-
Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, destacou em mensagem enviada hoje, que os conflitos armados 
atacam os muitos pilares do desenvolvimento sustentável. “Os recursos naturais devem ser usados para o 
benefício da sociedade não para financiar guerras”, enfatizou o secretário.
Em 2001, a ONU também aprovou resolução que decreta o dia 21 de setembro como um momento de 
cessar-fogo, para incentivar a interrupção de conflitos armados e atos violentos em todo o mundo durante 
data. A ideia surgiu com a Peace One Day, organização não governamental da Grã-Bretanha, que luta pela 
criação de uma cultura de paz global.
Programa Conjunto – Prevenir a violência, criando ambientes mais seguros e saudáveis para meninos e 
meninas, entre 10 e 24 anos. Esse é objetivo do Programa Conjunto da ONU Segurança com Cidadania: 
prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania com foco em crianças, adolescentes e jovens em condições 
vulneráveis em comunidades brasileiras.
As ações estão sendo realizadas em áreas geográficas específicas, escolhidas por meio de um edital público, 
que recebeu mais de 82 inscrições de várias regiões metropolitanas do país. São elas: Bairro Itinga, em Lauro 
de Freitas (BA); Região Nacional, em Contagem (MG); e Região Administrativa VII - São Pedro, em Vitória (ES).
Financiado pelo Fundo para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, o Programa Segurança 
com Cidadania é composto por seis agências do Sistema ONU: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) e Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF). O Programa conta ainda com a parceria do Governo Federal, através do Ministério da 
Justiça. Em Vitória, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, da Prefeitura de Vitória, é parceira do Programa.
 21/09/2012

LIBERDADE SINDICAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em palestra na VIII Conferência da Global Labour University, realizada na 
Universidade de Campinas, o Diretor Adjunto do Escritório da OIT no Brasil, Stanley Gacek, ressaltou que “mais 
liberdade sindical, mais organização sindical e mais negociação coletiva geram mais crescimento econômico”.
Ele disse que as normas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho não são apenas princípios 
essenciais que deveriam ser protegidos nesta época de crise global. “São absolutamente responsáveis para 
a solução e a saída desta crise em termos de crescimento e desenvolvimento sustentável”, afirmou. O tema 
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da reunião foi “Crescimento sustentável, desenvolvimento e trabalho” e o evento foi realizado na semana passada.
Gacek ressaltou que a Global Labour University é fundamental para a missão da OIT. O alicerce da OIT é 
o diálogo social, que depende totalmente da existência dos sindicatos. “E a Global Labour University tem 
tudo a ver com esta meta, por meio de um programa de educação de alta qualidade para as lideranças e 
representantes sindicais do mundo”, afirmou.
A Global Labour University é uma rede internacional de universidades, sindicatos, ONGs e da qual faz parte 
também a Organização Internacional do Trabalho. Iniciou suas atividades 2002 e oferece mestrado em 
programas de desenvolvimento sustentável,  justiça social , normas internacionais do trabalho e do comércio 
/ trabalho sindicatos, as políticas econômicas e as instituições globais.
Universidades e organizações de trabalhadores de todo o mundo desenvolveram conjuntamente esses 
programas exclusivos globais. Os programas visam permitir que as organizações de trabalho e movimentos 
sociais participem mais efetivamente no diálogo social, e do debate na implementação de políticas públicas.
03/10/2012

NO TST, SEMINÁRIO DISCUTE TRABALHO INFANTIL E APRENDIZAGEM
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) está promovendo, entre hoje e a próxima 
quinta-feira (11), o Seminário “Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho”. O evento reunirá 
profissionais de diversas áreas relacionadas com a erradicação do trabalho infantil e a utilização da 
aprendizagem como instrumento de profissionalização e crescimento sadio do jovem.
O coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, pela sigla 
em inglês), Renato Mendes, salientou que a iniciativa do TST reafirma uma vez mais que a prevenção e 
eliminação do trabalho infantil representam uma politica de Estado.
“Esta iniciativa contribuirá de forma significativa para os trabalhos preparatórios que o país vem realizando 
para acolher a comunidade internacional na III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil de 2013. Sem 
dúvida, colocará em evidência que os direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras mais frágeis, 
nossas crianças e adolescentes, são prioridade absoluta para a Justiça brasileira”, disse Mendes, que 
participará como palestrante do Seminário no painel “Desafio da Erradicação das Piores Formas de Trabalho 
Infantil no Brasil”.
O Diretor Adjunto do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, Geir Myrstad, encerrará 
o encontro com a palestra “Boas Práticas e Desafios no Desenvolvimento Profissional dos Adolescentes”.
Todas as informações sobre o Seminário podem ser encontradas em
www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil
09/10/2012

OIT, FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO E UNICEF LANÇAM CAMPANHA SOBRE TRABALHO 
INFANTIL E ADOLESCENTE
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Fundação Telefônica Vivo 
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) apresentam a campanha colaborativa É da nossa 
conta! Trabalho Infantil e Adolescente. O objetivo é dar visibilidade ao tema, para que a sociedade civil possa 
reconhecer situações de trabalho infantil e adolescente e saber como enfrentar o problema, que ainda 
atinge mais de 3,6 milhões de crianças e adolescentes no país.
A campanha pretende sensibilizar e potencializar a ação junto a diversos públicos, incluindo crianças, 
adolescentes, jovens e especialistas no assunto. A estratégia é propor aos cidadãos que se tornem agentes 
multiplicadores, produzindo e compartilhando informações nas redes sociais. “O mote É da nossa conta! 
chama atenção para o aspecto da corresponsabilização da sociedade civil e do Estado na garantia dos direitos 
da infância e adolescência, destacando um problema que se tornou opaco e culturalmente aceito, mas que 
de fato atinge milhares de crianças”, explica Françoise Trapenard, presidente da Fundação Telefônica Vivo.
A embaixadora do UNICEF Daniela Mercury e o fundador e coordenador geral da ONG Doutores da Alegria, 
Wellington Nogueira, se engajaram na campanha e gravaram vídeos que serão veiculados nas mídias sociais, 
enquanto a Maurício de Sousa Produções fez uma edição especial do gibi da Turma da Mônica sobre a temática.
Estruturada a partir da Rede Promenino (portal de notícias e rede social da Fundação Telefônica que discute 
o tema do trabalho infantil e adolescente), por meio de seus perfis nas redes sociais, plataforma e novo site, 
a campanha tem a internet como principal meio, mas prevê ainda intervenções de rua em sete cidades até 
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o final do ano.
Os eventos estão concentrados em outubro devido ao Dia das Crianças nas seguintes capitais: São Paulo 
(SP) – 11/10; Salvador (BA) – 18 a 21/11; Teresina (PI) – 04 a 07/11; Belém (PA) 21 a 24/10; Curitiba (PR) 
– 28 a 31/10; Brasília (DF) – 14 a 17/10 e Fortaleza (CE) – 28 a 31/10. Durante essas intervenções, haverá 
conversa com os transeuntes, além de distribuição de gibis da Turma da Mônica; 3.500 adesivos, 50 mil 
encartes para adolescentes; e 50 mil cartilhas, além de fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim. A campanha 
também terá outras peças, como banner humano, cartaz pirulito e camisetas.
 
Aposta na viralização
 
A organização não governamental Viração Educomunicação - que trabalha desde 2003 com o público 
adolescente e jovem e tem experiência em campanhas de mobilização social – fará a coordenação executiva 
da campanha. A ONG vai auxiliar a Fundação Telefônica Vivo a realizar a articulação de parceiros que 
produzirão conteúdo - como vídeos e notícias - para ser compartilhado via redes sociais.
Assim, as ONGs Cidade Escola Aprendiz e a Repórter Brasil, referência no combate ao trabalho escravo, 
participarão ativamente da campanha. O CEATS - Centro de Empreendedorismo Social e Administração 
em Terceiro Setor –, gestor da Rede Promenino, também será parceiro de conteúdo.  “Estamos apostando 
em criatividade e em meios mais interativos, que permitam que a sociedade participe, opine e ajude a 
construir a campanha”, afirma Gabriella Bighetti, diretora de Ação Social da Fundação Telefônica Vivo. A 
rede Promenino (www.promenino.org.br) terá, portanto, um hotsite com informações, vídeos-pílulas com 
celebridades e conteúdos regionalizados sobre as iniciativas programadas. Será criado, ainda, um canal 
exclusivo para adolescentes.
 
Protagonismo Juvenil
 
Trinta adolescentes paulistanos receberão formação sobre trabalho infantil e adolescente. Deste total, 15 
serão acompanhados pela equipe de educomunicadores da Viração na produção de um encarte para outros 
adolescentes que serão distribuídos nas cidades onde haverá os lançamentos. Eles também produzirão 
conteúdo para a Agência Jovem de Notícias (www.agenciajovem.org).
Aos filhos dos colaboradores da Telefônica|Vivo na cidade de São Paulo serão oferecidas oficinas focadas na 
afirmação dos direitos da criança e do adolescente. As crianças poderão confeccionar jornal mural, grafite e 
estêncil, além de produzir vídeos de bolso sobre o tema.
“Enquanto o país tiver crianças trabalhando para sobreviver ou adolescentes se submetendo a trabalhos que 
comprometem seu pleno desenvolvimento como cidadãos, todo esforço por transformar esta indignação em 
ações concretas de proteção integral deve obter a solidariedade da comunidade nacional e internacional”, 
diz Renato Mendes, coordenador nacional do Projeto Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 
(IPEC, pela sigla em inglês) da OIT.
 
Dados sobre situações de trabalho infantil e adolescente 
 
• No Brasil, trabalho infantil e adolescente é qualquer trabalho exercido por criança e adolescente com 
menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, e é proibido por lei;
 
• O envolvimento de criança e adolescente em atividades ilegais, com a exploração sexual e o tráfico de 
drogas são considerados como piores formas de trabalho infantil.
 
• A presença de atores mirins nas novelas, comerciais, filmes também são formas de trabalho infantil.
 
• Segundo dados da PNAD / IBGE 2009 3,6 milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham no Brasil.
 
•  A situação é mais grave nas regiões Norte e Nordeste, que concentram dois milhões de crianças e 
adolescentes trabalhadores;
 
• O trabalho é permitido para adolescentes de 16 a 18 anos, mas há restrições legais quanto às atividades 
que podem ser realizadas. Por exemplo, o trabalho não pode ser executado em horário noturno ou em 
períodos que comprometam a frequência escolar, não pode ser perigoso, insalubre ou penoso e nem pode 
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ser exercido em locais prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
• Muita gente não sabe, mas o trabalho como empregado doméstico é proibido até 18 anos.
 
Sobre a Fundação Telefônica Vivo - A instituição atua com o fim de contribuir para o desenvolvimento social 
do Brasil. Criada em 1999, a Fundação Telefônica incorporou os projetos do Instituto Vivo em 2011, em 
função da fusão entre a Vivo e a Telefônica. A atuação é voltada para o acesso à educação, a melhoria 
da qualidade educativa e a divulgação do conhecimento. Para isso, desenvolve iniciativas de combate ao 
trabalho infantil, estímulo ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação e aprendizagem, 
de desenvolvimento local e voluntariado empresarial. O Grupo Telefônica possui, ainda, fundações em 13 países.
 
Sobre o UNICEF - O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) é uma agência da ONU que tem como 
mandato assegurar que cada criança e cada adolescente tenham seus direitos integralmente cumpridos, 
respeitados e protegidos. Com presença em 191 países, é referência mundial em conhecimento e ações de 
desenvolvimento relacionadas à infância e adolescência, credibilidade construída a partir do desenvolvimento 
e intercâmbio de boas práticas. No Brasil desde 1950, tem participado de importantes conquistas como 
a erradicação da pólio, a redução da mortalidade infantil, a distribuição da merenda escolar e a recente 
ampliação da obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. 
 
Sobre a OIT – A Organização Internacional do Trabalho é uma agência especializada das Nações Unidas que 
tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um Trabalho 
Decente. Fundada em 1919 com o objetivo de promover a justiça social como condição para a paz universal, 
a OIT é a única agência da ONU com uma estrutura tripartite, composta por representantes de governos 
e de organizações de empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e aplicação 
das Normas Internacionais do Trabalho e mantém representação no Brasil desde a década de 50, com 
programas e atividades que refletem os objetivos da Organização.
 
Rede Promenino
Hashtag: #semtrabalhoinfantil
Site: www.promenino.org.br
Facebook: www.facebook.com/redepromenino
Twitter: twitter.com/Promenino
Youtube: www.youtube.com/promenino
 
Parceiros
Aprendiz: portal.aprendiz.uol.com.br
Repórter Brasil: www.reporterbrasil.org.br
Viração: www.viracao.org
www.agenciajovem.org e Otagai: otagaimidiasociais.tumblr.com
09/10/2012

CAMPANHA NA TV DEFENDE DIREITOS DE TRABALHADORES DOMÉSTICOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma iniciativa conjunta do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil, por meio do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho, e 
da Rede Globo de Televisão está levando ao ar, desde ontem à noite, um vídeo institucional defendendo o direito 
de assinatura da carteira de trabalho dos trabalhadores domésticos.
“Quem manda é a lei. Carteira de Trabalho: assine Embaixo”, diz a peça publicitária, na qual as atrizes Tais 
Araújo e Malu Galli falam sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Ambas as atrizes trabalharam na 
recentemente encerrada novela “Cheias de Charme”, da TV Globo, que retratava a vida de três trabalhadoras 
domésticas e sua busca por direitos.
Na 100ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em junho de 2011 a OIT aprovou a Convenção 
189 sobre o trabalho doméstico. Recentemente, as Filipinas converteram-se no segundo país a ratificar a 
Convenção da OIT sobre trabalho doméstico. Isto significa que a Convenção – a primeira norma mundial 
dirigida aos trabalhadores domésticos – entrará em vigor em doze meses.
A histórica Convenção estende o sistema de normas da OIT a um setor que continua insuficientemente 
regulamentado e que, em grande parte, ainda pertence à economia informal.
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Estimativas recentes da OIT baseadas em estudos nacionais e/ou censos realizados em 117 países situa o 
número global de trabalhadores domésticos em cerca de 53 milhões de pessoas. Mas devido a esse tipo de 
trabalho que com frequência é ocultado ou não declaro os peritos consideram que o número total poderia 
chegar a 100 milhões.
Nos países em desenvolvimento, o trabalho doméstico constitui pelo menos entre 4 e 12 por cento do 
emprego assalariado. Cerca de 83 por cento destes trabalhadores são mulheres e meninas e muitos são 
migrantes. Em nível mundial, os trabalhadores domésticos constituem 3,6 por cento do emprego assalariado. 
A nova norma cobre todos os trabalhadores domésticos e compreende medidas especiais para proteger 
aqueles trabalhadores que, devido à sua pouca idade, nacionalidade ou situação de residência, podem estar 
expostos a riscos adicionais.
O Uruguai foi o primeiro país a ratificar a Convenção 189, em 14 de junho de 2012.
Assista ao vídeo em http://youtu.be/RRJshaabLrs
10/10/2012

AÇÃO CONJUNTA PARA ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A superação dos desafios impostos para a erradicação das piores formas de 
trabalho infantil no Brasil depende de uma ação proativa e integrada de organismos internacionais, órgãos 
públicos dos três Poderes e da sociedade civil, disse o coordenador nacional do Programa Internacional para 
a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Renato Mendes. Ele foi um dos palestrantes do Seminário “Trabalho 
Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho”, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Um dos exemplos é o mapeamento da situação do trabalho infantil no Brasil, ação conjunta da OIT, do Ministério 
Público do Trabalho, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e do Ministério do 
Desenvolvimento Social. “O mapa mostra a situação epidêmica do trabalho infantil no Brasil por município, e 
serve de guia para orientar as ações”, destacou.
Com o georreferenciamento, identificaram-se as áreas mais críticas: o Semiárido, que abrange nove estados 
da Região Nordeste; as zonas de floresta, na Região Amazônica, que sofre com o avanço das madeireiras e do 
agronegócio; o campo, onde, nos últimos dez anos, estavam boa parte das 24 mil unidades escolares fechadas 
no país; e a periferia das grandes cidades. “A 15 km daqui, na Estrutural, crianças trabalham no lixão”, afirmou. 
“O Distrito Federal foi a unidade da Federação com maior crescimento do trabalho infantil. É inadmissível, do 
ponto de vista ético, que na capital do país convivamos de forma quase cega com essa situação”.
A municipalização revelada pelo mapa permite, por exemplo, a adoção de políticas descentralizadas e 
específicas, que identifiquem ativamente as crianças em situação inadequada. “Existem municípios com 
mais de 50% de trabalho infantil, e é ali que a política pública deve chegar”, defendeu. Mendes citou como 
exemplo de ação descentralizada, porém integrada, uma parceria da OIT na Bahia que identificou 14 mil 
crianças e adolescentes, proporcionando sua inserção em programas sociais.
Os desafios a serem vencidos, segundo o representante da OIT, são muitos, e incluem a conscientização do 
consumidor para a origem dos produtos consumidos, a adoção de políticas específicas para cada faixa etária 
na área da educação e no acesso ao mercado de trabalho, a regulamentação da terceirização (que precariza o 
trabalhador e deixa seus filhos em situação vulnerável).
Mendes falou em uma mesa redonda sobre o combate às piores formas de trabalho infantil, da qual 
participaram o Procurador Geral do Trabalho, Luis Antonio de Camargo Mello, a coordenadora do Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Isa Maria de Oliveira, e a auditora fiscal 
do trabalho Marinalva Dantas, que tem 20 anos de experiência no combate ao trabalho infantil.
Mais informações sobre o Seminário do TST em www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil
11/10/2012

OIT PROMOVE OFICINA SOBRE GÊNERO E RAÇA NO MUNDO DO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil promoveu 
uma oficina como início do processo de consulta nacional para a elaboração de um estudo sobre a 
incorporação das mulheres ao mundo laboral e dos passos a serem dados para enfrentar as diferenças de 
gênero que impedem o alcance do objetivo de igualdade no trabalho. A oficina foi realizada em conjunto com 
o PNUD e com a ONU Mulheres.
“Vivemos um momento intenso na América Latina, que é a região mais desigual do mundo e as questões 
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de gênero e raça são eixos estruturantes da desigualdade social”, disse a Diretora do Escritório da OIT, Laís 
Abramo, na abertura da oficina, que contou com a presença da Diretora da ONU Mulheres, Rebeca Tavares.
Laís Abramo lembrou que desde 2003 o Escritório da OIT promove estudos abrangentes sobre as questões 
de gênero e raça no mundo do trabalho, observando que entre 2004 e 2009, embora ainda persistam 
diferenças no mercado laboral, também houve avanços. O rendimento dos trabalhadores negros, neste 
período aumentou 29%, enquanto os dos trabalhadores brancos, 14%.
As participantes, representando órgãos do Governo e representações de empregadores e trabalhadores e 
também da sociedade civil e do setor acadêmico, assistiram a uma palestra sobre o tema feita por Solange 
Sanches, consultora em Gênero e Raça no Escritório da OIT no Chile.
Em sua palestra, Solange Sanches mostrou alguns dados que deverão nortear as discussões para o relatório final. 
Alguns pontos importantes sobre a situação das mulheres nos mercados de trabalho da América Latina e Caribe:
· As desigualdades de gênero se potencializam com aquelas derivadas das discriminações étnicas e raciais
· Taxa de participação: continua menor do que para os homens. É bastante variável segundo características 
pessoas e o contexto socioeconômico e cultural
· Taxa de desemprego: permanece em níveis elevados e mais alta dos que a dos homens
· Continuam sobre-representadas nas ocupadas de menor qualidade e maior informalidade
· Persiste a segregação ocupacional horizontal e vertical
· Persiste a brecha de gênero nos rendimentos do trabalho: recebem 70% em média na região
O evento faz parte dos preparativos para o relatório regional sobre trabalho decente e igualdade de gênero, 
que está sendo realizado conjuntamente pela CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mulheres e OIT como um esforço 
entre as agências da ONU e incluirá uma série de 13 oficinas em países da América Latina e do Caribe. 
O relatório das agências da ONU será divulgado no início de 2013. Já foram realizadas oficinas no Peru, 
Uruguai, México e Brasil.
O estudo buscará obter uma radiografia tanto da situação laboral das mulheres como das diversas políticas 
aplicadas na América Latina e no Caribe com o objetivo de promover a igualdade de gênero, já que apesar do 
aumento sustentado do número de mulheres na força de trabalho, ainda persistem as inequidades em relação 
ao trabalho dos homens, como por exemplo: as mulheres enfrentam um desemprego maior, sua renda é menor 
e estão mais expostas a más condições de trabalho.
O estudo das agências da ONU também abordará temas como a segregação ocupacional, as diferenças de 
salários, a situação das mulheres no meio rural e das mulheres indígenas e afrodescendentes, a situação 
das mulheres migrantes, o efeito das jornadas de trabalho e a dupla jornada enfrentada pelas mulheres, 
a persistência de políticas que podem favorecer a discriminação e a contribuição das mulheres para a 
superação da pobreza.
17/10/2012

MÚSICA PARA COMBATER EXPLORAÇÃO SEXUAL

BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Para comemorar os dois anos da campanha Carinho de Verdade, o Conselho 
Nacional do SESI promove um concurso cultural na internet que premiará os autores de vídeos com novas 
versões para a música-tema da campanha. O Carinho de Verdade é um movimento social de sensibilização 
sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. As ações contra este crime são apoiadas 
pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
Os participantes poderão fazer suas gravações com câmeras digitais, webcams, ou até mesmo celulares, e 
publicá-las no YouTube. Em seguida, devem inscrever a URL (link) do vídeo no site ou na fanpage do Carinho 
de Verdade até o dia 12 de novembro. Os três vídeos mais “curtidos” no Facebook serão premiados com um 
IPad 2, cada. Além disso, o primeiro colocado terá a oportunidade de gravar a sua versão com um dos artistas 
que já abraçaram a campanha, em estúdio.
O tempo de duração dos vídeos, o trecho cantado e o ritmo musical são de livre escolha dos participantes. 
O resultado será anunciado no dia 13 de novembro, na fanpage do Facebook e no site. Para participar, é 
necessário possuir CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e residir no Brasil. Participantes com idade inferior a 
18 anos deverão ser inscritos pelos respectivos responsáveis.
A versão original da música-tema foi gravada no ano passado por diversos cantores: Luiza Possi, Luan 
Santana, Fafá de Belém, Sandra de Sá, Ivete Sangalo, Xuxa, Maria Gadú, Zélia Duncan, Fagner, Vitor e Léo, 
Lenine, Jerry Adriani, Toni Garrido, Aline Barros, Léo Jaime, Daniel, Preta Gil, Saulo (Banda Eva), Buchecha, 
Beth Carvalho e padre Fábio de Melo. O clipe musical está disponível no Youtube:
http://www.youtube.com/carinhodeverdade.
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Para ler o regulamento ou saber mais sobre o Concurso Cultural Carinho de Verdade, acesse www.
carinhodeverdade.org.br.
Carinho de Verdade - A campanha foi lançada em outubro de 2010 pelo Conselho Nacional do SESI. O 
objetivo é desenvolver ações que levem informação, promovam o debate e estimulem as denúncias de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. O lançamento foi realizado no Rio de Janeiro, junto a um dos 
maiores cartões postais do Brasil, o Cristo Redentor. Por meio de uma projeção, o monumento mundialmente 
conhecido realizou o gesto-símbolo da campanha, o abraço.
A primeira grande mobilização da campanha no mundo virtual aconteceu no ano passado, quando a hashtag 
#carinhodeverdade foi replicada mais de 100 mil vezes no Twitter, em um mês, como uma ação em prol do 
Dia Nacional de Luta Contra a Exploração Sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Mais de 100 artistas, 
cantores e atletas participaram da mobilização e abraçaram a campanha.
Com informações da Assessoria de Imprensa do SESI Nacional
17/10/2012

NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DEVE GARANTIR A PERSPECTIVA DE GÊNERO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – É necessário pensar em um modelo de desenvolvimento verdadeiramente 
inclusivo e sustentável e garantir a transversalização da perspectiva de gênero na agenda da ONU que 
tratará dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sucessores dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODMs) a partir de 2015, disse a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
Ela participou da abertura do Seminário “O uso do tempo e políticas públicas de cuidado: Reflexões para 
uma agenda de desenvolvimento sustentável”, promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM) e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com apoio da OIT.
“O atual modelo de desenvolvimento, estruturado a partir de uma noção restrita da atividade econômica 
e ocupação, está em crise há algum tempo”, afirmou Laís Abramo. Segundo ela, também está em xeque o 
modelo tradicional de relação entre trabalho e família baseado nos seguintes pontos:
· Noção do homem provedor versus mulher cuidadora;
· Famílias biparentais e estáveis;
· Mercados de trabalho não adaptados a trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares;
· Com a Rio + 20, o debate em torno da sustentabilidade foi fortalecido. Mas um mundo estruturado a partir 
das desigualdades de gênero e étnico-racial e que mantêm vivos os mitos que perpetuam as desigualdades 
não é sustentável.
Dois desses mitos são os de que as mulheres possuem habilidades naturais para serem cuidadoras e 
organizar os lares. Portanto, deveriam ser as principais responsáveis por estas tarefas. O outro é que as 
mulheres são uma força de trabalho secundário, e que participam do mercado de trabalho é para suprir 
uma “falha” do homem como provedor e o fazem de forma instável e para complementar a renda familiar.
Estes mitos, de acordo com Laís Abramo, acabam de ser desfeitos por estudos recentes do IBGE, com 
base nos dados do Censo de 2010, mostrando que em 10 anos a porcentagem de mulheres responsáveis 
pela família aumentou de 22,2% para 37,3%. Além disso, em 25 anos, a contribuição das mulheres para 
a renda das famílias aumentou de 25% para 40%. Há, também, um aumento significativo na quantidade 
de famílias onde as mulheres são as únicas ou principais provedoras.
A Diretora da OIT lembrou que a metodologia dos custos de trabalho está sendo atualizada. Mas um 
estudo realizado em 2001 em cinco países da América Latina (Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai) 
mostrou que os custos monetários diretos para o empregador associados à proteção da maternidade e 
ao cuidado infantil são muito reduzidos: equivalem a menos de 2% da remuneração brutal mensal das 
mulheres. “Ou seja, o custo adicional é irrelevante e não justifica a desigualdade de gênero”, salientou.
Para Laís Abramo, um modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável e inclusivo deve incorporar 
o reconhecimento do papel econômico e produtivo das mulheres e dos homens como cuidadores, 
desconstruindo a noção de “trabalhador ideal” e da mulher como força de trabalho secundária. Além disso, 
é necessário repensar o lugar de homens e mulheres, as relações de gênero e a concepção de família nas 
políticas sociais, econômicas e de trabalho para evitar que esses mitos e estereótipos sejam reproduzidos.
A OIT participa como convidada permanente do Comitê de Estudos de Gênero e Uso do Tempo, coordenado 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, desde sua criação em 2008.
18/10/2012
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OIT LANÇA CONVENÇÃO 169 NA LÍNGUA TICUNA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Nos próximos dias 22 e 23, na cidade de Tabatinga (AM), será realizado o 
lançamento da Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais na língua indígena Ticuna e a reunião 
sobre o processo de regulamentação da consulta prévia no Brasil.
O evento contará com a presença de mais de 100 lideranças indígenas da região e com representantes 
do Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Fundação Palmares, do Instituto 
Federal do Amazonas (IFAM) e demais parceiros, “sem os quais não teria sido possível viabilizar este momento 
de reflexão sobre os direitos dos povos indígenas”, disse Thais Fortuna, Oficial de Projetos da OIT.
No evento será apresentada a Convenção 169 na língua Ticuna. A Convenção já foi publicada nas línguas 
Guarani-Kaiowá e Terena, além de português. Além disso, o evento visa informar sobre o que é a Convenção 
169 da OIT, sobre o tema da consulta, dialogar sobre o processo de regulamentação do direito de consulta e 
o papel dos atores envolvidos no tema, planejar estratégias para levar informações e garantir a participação 
dos povos indígenas e tribais, no contexto das atividades do Grupo de Trabalho Interministerial.
O Grupo de Trabalho Interministerial foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 35, de 27 de janeiro 
de 2012, com o objetivo de estudar, avaliar e apresentar proposta de regulamentação dos mecanismos de 
consulta prévia da Convenção 169, além de estabelecer o diálogo permanente e qualificado com membros 
da sociedade civil, povos indígenas e tribais.
O trabalho de tradução é resultado da parceria entre a Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues 
(OGPTB), o IFAM e a OIT, no contexto do “Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil”.
O Programa Conjunto está sendo implementado desde 2010 por 5 agências especializadas das Nações 
Unidas, OIT, OPAS, FAO, PNUD e UNICEF, em parceria com o governo brasileiro, e é fruto da cooperação técnica 
internacional entre Brasil e Espanha, por meio do Fundo para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (F-ODM), criado graças à contribuição do governo da Espanha, com o objetivo de abordar as 
desigualdades e ter repercussão em nível local nas esferas em que as pessoas mais necessitam.
O Programa Conjunto visa empoderar as comunidades indígenas sobre seu direito humano à alimentação 
adequada e, neste sentido, o presente momento pretende contribuir para a ampla disseminação dos direitos 
dos povos indígenas previstos na Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil em 2002.
18/10/2012

CARTILHA PARA COMBATER O TRABALHO INFANTIL
 
SALVADOR (Notícias da OIT) - O que é considerado trabalho infantil e suas principais características; as 
atividades laborais que os adolescentes, entre 15 e 17 anos, podem exercer e o fluxo de atendimento da 
criança e adolescente em situação de trabalho infantil, detalhando órgãos e entidades para onde os mesmos 
devem ser encaminhados, são algumas das informações constantes na Cartilha de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil.
Fruto de parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a publicação foi lançada na última sexta-feira, dia 19, em solenidade na 
Fundação Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia - CAB.
Para o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, a Cartilha é uma ferramenta 
importante para dar conhecimento da existência desse tipo de trabalho. “A família e a própria sociedade têm 
a compreensão equivocada de que o trabalho, mesmo sendo infantil, é algo necessário para a formação do 
caráter do indivíduo. Daí a importância desta publicação, que informa e esclarece o que é o trabalho infantil 
e quais as suas consequências, inclusive na saúde da criança”, informou. 
O coordenador Nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da OIT, 
Renato Mendes, apresentou o mapeamento da situação do trabalho infantil no Brasil. A conscientização 
do consumidor para a origem dos produtos adquiridos; a adoção de políticas específicas para cada faixa 
etária na área da educação e no acesso ao mercado de trabalho e a regulamentação da terceirização - que 
precariza o trabalhador e deixa seus filhos em situação vulnerável - foram alguns dos desafios apontados por 
Renato Mendes para erradicar o trabalho infantil no estado.
Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o trabalho infantil reduziu-se 
na Bahia, mas ainda assim apresenta um contingente de 400 mil crianças em situação de trabalho. Apesar 
do declínio registrado pelo Censo, Governo, sociedade, trabalhadores e empregadores baianos mantêm-se 
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mobilizados na execução de políticas públicas com vistas à eliminação desse grave problema social. A Agenda 
Bahia do Trabalho Decente, que priorizou o combate ao trabalho infantil, é um exemplo desse esforço coletivo.
Presente à solenidade, a presidente do Sindicado dos Trabalhadores Domésticos da Bahia (Sindomésticos/
Ba), Cleusa Santos, alertou para uma prática que ainda persiste na Bahia e em muitos outros estados 
brasileiros: o trabalho doméstico realizado por crianças. “Na maioria das vezes, elas são trazidas do interior 
com a promessa que serão ‘criadas’ por essas famílias. Mas acabam exercendo o trabalho doméstico, que 
tem uma carga excessiva para uma criança ou adolescente, além de ficarem fora da sala de aula”, afirmou.
A Cartilha Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil soma-se às outras sete publicações da Coleção 
Trabalho Decente: Trabalho Doméstico; Cipa, do Trabalhador, da Previdência Social, da Promoção da 
Igualdade, Gênero e Raça no Trabalho, de Combate ao Trabalho Escravo e Inclusão das Pessoas com 
Deficiência no Mercado de Trabalho.
Em formato de bolso e com linguagem acessível, elas são distribuídas gratuitamente e estão disponíveis 
para download no Portal do Trabalho Decente: www.setre.ba.gov.br/trabalhodecente.
A coleção proporciona às instituições de Governo, trabalhadores e empregadores informações importantes 
no desenvolvimento de uma relação de trabalho digna.
Com informações da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia
21/10/2012

TRABALHO DECENTE E FUNDOS DE PENSÃO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – As políticas de investimentos dos fundos de pensão poderiam levar em 
consideração indicadores de trabalho decente para orientar os investimentos socialmente responsáveis, 
disse o Especialista Sênior em Seguridade Social da OIT para as Américas, Helmut Schwarzer, ao participar 
do 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em São Paulo.
A OIT esteve representada no evento também pelo Diretor Adjunto do Escritório no Brasil, Stanley Gacek, e pela 
Coordenadora Nacional do Projeto de Seguridade Social, Mônica Cabanãs Guimarães.
Entre as várias abordagens utilizadas atualmente para orientar estes investimentos, Schwarzer lembrou que 
os fundos de pensão poderiam, por exemplo, decidir não investir em companhias que não cumprem aspectos 
do trabalho decente. Ou, numa visão contrária, redirecionar os recursos para aquelas que apresentem elevado 
desempenho na obediência desses indicadores.
O Diretor Adjunto do Escritório da OIT, Stanley Gacek, ao destacar que a Conferência foi “muito produtiva”, 
lembrou a realização no Brasil, no primeiro semestre do próximo ano de uma conferência internacional da qual 
participariam alguns dos representantes dos maiores fundos de pensão do mundo, como Estados Unidos e 
Noruega e outros países europeus, para discutir o papel destas instituições na promoção do trabalho decente.
Atualmente, em todo o mundo os fundos de pensão movimentam o equivalente a 26 trilhões de dólares e, 
no Brasil, cerca de 600 bilhões de reais.
O Diretor Adjunto da OIT lembrou que a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), do 
Ministério da Previdência Social, e Associação Brasileira de Previdência Privada (ABRAPP) são parceiros 
essenciais na realização deste evento. A conferência é o seguimento natural do Protocolo de Intenções 
assinado entre o Ministério da Previdência e a OIT, em 2011.
Este protocolo tem o objetivo de fazer com que as políticas de investimento dos fundos de pensão auxiliem 
na promoção do “trabalho decente”. O seu objetivo principal é “promover o trabalho decente e, em especial, 
os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, nas políticas de investimento das entidades fechadas de 
previdência complementar.
O Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão é o maior evento do setor de previdência complementar do País, 
promovido anualmente pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp). Em 2012, o Congresso, que chega a sua 33º edição, traz como tema “Inovação para um novo 
tempo” e será encerrado nesta sexta-feira (26) no Transamerica Expo Center, na capital paulista. A iniciativa 
reúne as principais autoridades, empresários, financistas e dirigentes ligados ao setor.
25/10/2012

OIT RECEBE VISITA DE REPRESENTANTES DO GOVERNO DOS EUA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil, Stanley Gacek, acompanhado dos coordenadores de projetos, recebeu uma delegação do 
Departamento de Trabalho dos Estados Unidos liderada por Mark Mittelhauser.
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Os representantes do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos visitaram o Brasil com o objetivo de 
estabelecer um diálogo sobre boas práticas na criação de empregos, qualificação profissional e promoção 
do trabalho decente, entre outros temas laborais.
O objetivo do diálogo, de acordo com memorando de entendimento assinado entre o Ministério do Trabalho 
e Emprego e o Departamento de Trabalho dos EUA (USDOL) é pavimentar um caminho para a troca de 
experiências entre especialistas dos governos dos dois países.
Também estão entre as prioridades identificar alternativas para a criação de vagas destinadas aos jovens 
trabalhadores e geração de empregos verdes, além do reforço a programas de proteção social, de segurança 
e saúde no trabalho e de combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado.
25/10/2012

COMPROMISSO COM O TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em audiência com o Diretor Adjunto do Escritório da OIT no Brasil, Stanley 
Gacek, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Luiz Marinho, reafirmou o compromisso do seu município 
com os princípios da Agenda de Trabalho Decente da Organização. São Bernardo do Campo faz parte do 
consórcio intermunicipal Grande ABC que já está desenvolvendo sua própria Agenda.
A cidade é pioneira na adoção de medidas em favor do trabalho decente. Em maio de 2010, o prefeito Luiz 
Marinho assinou decreto estabelecendo que “todos os procedimentos relacionados à contratação de obras 
e serviços no âmbito da Administração Municipal deverão estabelecer, como incentivo à prática do Trabalho 
Decente, a necessidade de que, previamente à lavratura do ajuste, as empresas declarem, expressamente, 
o compromisso com tal prática”.
29/10/2012

OIT E SERPRO OFERECEM CURSO À DISTÂNCIA SOBRE GÊNERO E RAÇA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) -  O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro) lançarão, no dia 13 de novembro de 2012, uma nova turma 
do curso à distância, em língua portuguesa, para disseminação dos conteúdos do programa GRPE – Gênero, 
Raça, Pobreza e Emprego.
Lançado em março deste ano, o curso passou por uma fase de validação, por meio de uma turma piloto. Após a 
incorporação de sugestões para a melhora do sistema de avaliação, o curso será aberto para interessados/as.
O curso ficará disponível na UniSerpro Virtual, exclusivamente para funcionários do Serpro, e na Escola de 
Inclusão Sociodigital do Serpro, onde poderá ser acessado por pessoas de outros órgãos governamentais, 
empresas do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, representantes de organizações de trabalhadores/
as e empregadores/as e outros/as pessoas e organizações que tenham interesse no assunto. As inscrições 
para a nova turma do curso poderão ser realizadas a partir de 01 de novembro de 2012, na página da Escola 
de Inclusão Sociodigital (https://inclusao.serpro.gov.br. 
Para realizar a inscrição na Escola de Inclusão Sociodigial são necessários dados como nome completo, CPF 
e e-mail válido.
GRPE é a sigla pela qual ficou conhecido o Programa de Fortalecimento Institucional da OIT para a Igualdade 
de Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego. Seu objetivo principal é promover a 
transversalização das dimensões de gênero e raça nas políticas públicas de erradicação da pobreza e geração 
de emprego, assim como nas estratégias e ações das organizações de empregadores e trabalhadores e outras 
organizações da sociedade civil comprometidas com o tema.
O principal instrumento do Programa, o Manual de Capacitação Modular, oferece uma sistematização dos 
conceitos e experiências desenvolvidas pela OIT e seus parceiros sobre esses temas e, nessa medida, 
contribui para o desenvolvimento da base de conhecimentos sobre a questão das desigualdades de gênero e 
raça e sua articulação com temas tão estruturais e fundamentais para a nossa sociedade como a erradicação 
da pobreza e das desigualdades sociais e a promoção do emprego.
31/10/2012

TIMOR LESTE COMEÇARÁ A PAGAR BENEFÍCIOS DE SEGURIDADE SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Com o apoio do Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção da Cooperação 
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Sul-Sul na Área de Seguridade Social OIT, executado pela OIT e financiado pela Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), o governo do Timor Leste iniciou em 16 de julho de 2012 o atendimento ao público para 
a operacionalização do Regime de Seguridade Social do país. Esse trabalho resultou na concessão dos 
primeiros benefícios previdenciários do país no mês de novembro de 2012.
“Agradeço ao estado timorense pela iniciativa de criar esta lei, já muito tempo estiveram a espera da aplicação 
desta lei. Agora sinto que chegou a verdadeira independência. “afirmou Victor Amaral dos Santos, 64 anos, 
que foi um dos primeiros cidadãos timorenses a receber a pensão de velhice pelo Regime de Previdência 
Social de Timor-Leste.
Com a presença de autoridades de diferentes ministérios timorenses, do Embaixador Brasileiro em Timor 
Leste, Edson Marinho Duarte Monteiro, do representante da OIT Roberto Pes e do Consultor da OIT que vem 
apoiando o desenvolvimento do Regime de Previdência Social, Dacio Rossiter,o governo timorense realizou, 
no mês passado, cerimônia pública de entrega das primeiras “certidões comprovativas do desempenho e 
funções no Estado”. Essas certidões foram o primeiro passo para o reconhecimento do direito previdenciário.
A lei do regime transitório de segurança social foi aprovada em janeiro deste ano pelo parlamento timorense. 
Em sua primeira fase ela será aplicada somente aos funcionários do Estado. “Esperamos que, juntos, 
consigamos fazer face ao enorme desafio de ter um sistema de segurança social em Timor Leste. Sistema 
que se prevê seja financiado por contribuições e que em prazo breve possa ser estendido também aos 
trabalhadores do setor privado”, disse a ministra da Solidariedade Social, Isabel Guterres, na cerimônia.
No dia 25 de maio do ano passado, havia sido aprovado pelo Conselho de Ministros de Timor Leste, o 
Regime Transitório de Segurança Social do país e encaminhado ao Parlamento. O Regime Transitório tem 
como objetivo garantir as necessidades básicas de seguridade social dos trabalhadores do Estado e de 
seus familiares, bem como será o início de um regime de previdência social em Timor Leste, constituindo o 
primeiro passo para a criação de um sistema universal de segurança social no país.
O Timor Leste é um país localizado no Sudeste Asiático e é uma das nações mais jovens do mundo, de língua 
oficial portuguesa (de acordo com a Constituição do Timor, o Tétum também tem o estatuto de língua oficial 
e é a mais falada no país).
Timor Leste viveu, ao longo de sua história recente, revoluções, ocupações e colonização  por diferentes 
países que fizeram com que  cada família timorense tenha sofrido perdas significativas. Em 2006 o país 
viveu sua última grave crise política-institucional que levou o governo a concentrar os programas de proteção 
social na promoção da estabilidade social e no apoio às ações humanitárias. Vencido este desafio, o governo 
busca desenvolver programas e sistemas para consolidar a proteção social do país.
 O Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção da Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social, 
que está apoiando o desenvolvimento do sistema de seguridade social de Timor Leste, tem como instituições 
cooperantes a OIT, o governo brasileiro e o governo de Timor Leste. “Introduzir um sistema de pensões 
de forma organizada, atravessando continentes, articulando distintas estruturas internas e externas e 
trabalhando com culturas tão diferentes com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento do Projeto Timor 
Leste é um processo pioneiro e requerer um esforço significativo de todos os parceiros envolvidos”, afirmou 
Mônica Cabañas Guimarães, Coordenadora Nacional do Programa.
O Projeto Timor Leste foi assinado durante a 99ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) 
de 2010 e pretende fortalecer as políticas timorenses de proteção social por meio da criação de políticas 
públicas voltadas para a área de Previdência Social, bem como desenvolver instrumentos de capacitação, 
visando o fortalecimento da capacidade institucional do Estado de Timor Leste no campo da proteção social.
“O que foi implementado até hoje com o Projeto Timor Leste é um dos melhores exemplos da aplicação do 
trabalho decente na economia global de hoje. A inauguração do novo regime de seguridade social no país, 
com a parceria valiosa entre o governo e o povo de Timor Leste e as organizações cooperantes da OIT e 
da ABC, deveria ser reconhecida como uma realização exemplar de proteção social, especialmente neste 
período da crise econômica global”, disse o Diretor Adjunto do Escritório da OIT no Brasil, Stanley Gacek.
O Programa de Aliança entre o Brasil e a OIT para a Cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social 
foi assinado em 16 de junho de 2009, durante a Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, e 
teve o início de suas atividades no Escritório da OIT no Brasil em fevereiro de 2010. O objetivo geral deste 
Programa é contribuir para a ampliação da cobertura e efetividade dos sistemas de seguridade social 
nos países parceiros. Outra finalidade do Programa é contribuir para a disseminação das boas práticas 
brasileiras do fortalecimento da cooperação técnica que o Brasil desenvolve com países latino-americanos e 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da capacidade dos técnicos brasileiros envolvidos 
no programa, sempre tendo em consideração os valores, métodos de trabalho e instrumentos adotados pela 
OIT na implementação da Agenda de Trabalho Decente. “Houve um importante dialogo social e um processo 
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de aprendizagem durante a elaboração e aprovação do projeto de lei da seguridade social em Timor Leste, 
que seguramente darão base para novos ciclos de expansão da proteção social naquele país”, afirmou o 
Especialista Senior em Seguridade Social para as Américas e o Caribe da OIT, Helmut Schwarzer.
Timor Leste, até o momento, já concedeu cerca de 16 benefícios pelo novo sistema. Foram solicitados 330 
pedidos de benefícios e a estimativa é que cerca de 1.200 funcionários públicos estão atualmente aptos 
para requerer seus direitos junto ao governo relativo ao novo sistema de seguridade social.
07/11/2012

BRASIL LIDERARÁ PROCESSO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O governo brasileiro reafirmou hoje seu compromisso de liderar junto à 
comunidade internacional para fazer um balanço sobre os progressos dos compromissos assumidos na II 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil de Haia 2010, registrado no documento conhecido como Roteiro 
de Haia para acelerar a eliminação das piores formas de trabalho infantil.
Esse balanço será apresentado durante a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada 
em Brasília em outubro de 2013, onde se pretende uma repactuação internacional entre governos, 
empregadores, trabalhadores e sociedade civil para atingir as metas de eliminação do trabalho infantil
A comissão organizadora da conferência foi instalada hoje (12), em cerimônia no Palácio do Itamaraty, por 
meio da assinatura de portaria interministerial em cerimônia na qual estavam presentes os ministros das 
Relações Exteriores, Chanceler Antônio Patriota, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza 
Campello, do Trabalho e Emprego, Brizola Neto e da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário 
Nunes, do Procurador Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, o Representante residente do 
PNUD no Brasil Dr. Jorge Chediek, Secretária Executiva do Fórum Nacional para a Eliminação do trabalho 
Infantil, Sra Isa Oliveira, Sra Casimira Benge em representação do UNICEF, além de outras autoridades.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, também 
presente à mesa central do evento, disse que “três pontos devem orientar a atuação do Brasil na conferência. 
A solidariedade em relação a outros países que não alcançaram os mesmos níveis brasileiros de avanço nas 
discussões e no debate sobre o tema, o diálogo social para analisar e compartilhar as formas de superar 
as insuficiências que ainda persistem tanto no âmbito nacional quanto no internacional, e o exercício da 
liderança para o avanço no debate”.
“Temos de garantir que o debate avance dentro do Brasil. Esse é um grande desafio, fazer com que a 
conferência seja encarada como uma oportunidade para o país. A partir de hoje, passamos a intensificar o 
debate. Temos de combater o trabalho infantil difícil de ser localizado, o que exigirá mais da fiscalização, com 
campanhas e um conjunto de novas políticas para tirarmos da invisibilidade essas crianças e adolescentes. 
Esses são pontos que nos desafiam a avançar e a construir novas agendas”, salientou a ministra Tereza 
Campello, presidenta da III Conferência Global.
Segundo a ministra, o Brasil deverá inovar para lidar com as novas características do trabalho de crianças e 
adolescentes, identificadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), de 2011. Entre essas características, o fato de a maioria delas que 
trabalham também estão na escola e fazem parte de famílias com renda acima da linha de pobreza e da 
pobreza extrema - diferentemente da situação na década de 1990.
Atualmente, há cerca de 250 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando no mundo, de acordo com 
o último Relatório Global sobre Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 2011. 
Desse total, cerca de 115 milhões atuam em atividades perigosas, entre as quais estão as piores formas de 
trabalho infantil. No Brasil, há aproximadamente 3,4 milhões de jovens entre 10 e 17 anos no mercado de 
trabalho, segundo o Censo de 2010.  
A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Isa de 
Oliveira, apresentou as principais propostas do fórum para a conferência e pontuou novas ações que podem 
ser eficazes para o enfrentamento do problema - como a criação de espaços de participação popular nas 
esferas municipal, estadual e federal; a participação de crianças e adolescentes nos debates; a liderança do 
governo e a adesão de novos prefeitos para a implementação de novas políticas em suas áreas de atuação.
“Outra questão que deve ser observada é a possibilidade de concessão de autorizações judiciais para o 
trabalho infantil. Muitas crianças e adolescentes entram precocemente no mercado com autorização de 
juízes municipais, o que tem de ser controlado”, explicou o procurador-geral do Trabalho, Luiz Antônio 
Camargo de Melo.
Também estiveram presentes o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes Corrêa; a líder 
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da frente parlamentar dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, deputada Érika Kokay (PT-DF); 
representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e representantes 
da sociedade civil.
As conferências globais sobre Trabalho Infantil não têm periodicidade. A primeira foi realizada em Amsterdã, 
em 1997; e a segunda em Haia, na Holanda, em 2010. O Brasil será o primeiro país fora da Europa a receber 
o evento global. Em 2013, deverão comparecer à III Conferência cerca de 2 mil representantes de governos, 
dos trabalhadores, da sociedade civil e dos empregadores de 183 países membros da OIT. A Diretora  Laís 
Abramo ressaltou que a escolha do Brasil para sediar o evento em 2013 levou em consideração, entre outros 
quesitos, o reconhecimento da importância da experiência brasileira.
Segundo o Chanceler das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o país tem sido capaz de utilizar as 
conferências multilaterais realizadas no Brasil como alavanca para identificar aspectos onde ainda não foi 
feito o suficiente. “A organização dessa conferência em Brasília traduz o compromisso com o fortalecimento da 
cooperação internacional, no sistema das Nações Unidas, especialmente, nas questões sociais”, disse Patriota.
Para o ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, a realização da conferência mostra a importância que o 
Brasil dá ao tema. “O Brasil não deve conviver com essa mácula e sim combater os focos de trabalho infantil, 
em especial os mais difíceis de identificar”, assinalou.
Fazem parte da comissão, além do MDS, os ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Trabalho e 
Emprego (MTE), que exercerão a vice-presidência do grupo; do Planejamento, Orçamento e Gestão; Educação 
(ME); Previdência Social; e da Saúde (MS); a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; a 
Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria-Geral da Presidência da República. 
Também compõem o grupo o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); o Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda); a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Conaeti); o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI); representantes das 
organizações de empregadores e trabalhadores; do Governo do Distrito Federal; da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).
12/11/2012

PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO SÃO IMPERATIVO ÉTICO, MORAL 
E DE JUSTIÇA SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A prevenção e a erradicação do trabalho escravo constituem um imperativo 
ético, moral e de justiça social, disse a Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil, Laís Abramo, na abertura do Seminário sobre Formas Contemporâneas de Escravidão: suas 
causas e consequências, iniciado hoje nesta cidade.
O Seminário está sendo promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e conta 
com a presença de Gulnara Shahinian, Relatora Especial sobre Formas Contemporâneas de Escravidão do 
Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU.
“Para a OIT, este tema é absolutamente central”, disse Laís Abramo, acrescentando que “o trabalho escravo 
é um grave atentado aos direitos humanos e aos direitos fundamentais no trabalho. Ao lado do trabalho 
infantil, constitui a antítese mais clara do trabalho decente”.
De acordo com a Diretora da OIT, o problema está presente não apenas nos setores informais dos países 
em desenvolvimento, mas também nos países centrais e nas cadeias produtivas de grandes e modernas 
empresas atuantes no mercado internacional.
“Não se trata de um fenômeno que ocorre apenas em modos de produção arcaicos ou já superados historicamente, 
mas, infelizmente, tem crescido no contexto de um processo de globalização inequitativo e que carece de 
mecanismos de governança mais democráticos e equilibrados”, disse. Além disso, observou que a persistência 
da crise econômica internacional, com a gravidade que a caracteriza, em especial em algumas regiões do mundo, 
pode ser um fator de agravamento do problema.
A nova estimativa global da OIT, divulgada em junho de 2012, é que existiriam atualmente no mundo 
20,9 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado. Na América Latina, a estimativa é de 1,8 milhão de 
vítimas. Comparado com a estimativa apresentada no Relatório Global da OIT de 2005, o número de vítimas 
aumentou de 12,3 para 20,9 milhões.
Laís Abramo destacou que o Brasil é hoje um país de referência no esforço internacional pela prevenção 
e erradicação do trabalho escravo contemporâneo e todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. 
“Vemos com grande satisfação a sua presença como uma das prioridades da Agenda Nacional e do Plano 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente, assim como das agendas estaduais de trabalho decente da Bahia 
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e do Mato Grosso.
A liderança e o fortalecimento da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), 
e de todas as instituições e personalidades que a compõem, assim como a existência de COETRAES em 9 
estados da federação, são instrumentos fundamentais dessa luta. Iniciativas como o Pacto Nacional contra 
o Trabalho Escravo são experiências importantíssimas de aproximação e envolvimento do setor privado 
nesse processo”, concluiu. Ela também mencionou a aprovação pelo Congresso da Proposta de Emenda 
Constitucional que determina a expropriação das terras onde for constatada a presença de trabalho escravo.
Em 2007, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleceu o mandato sobre formas 
contemporâneas de escravidão, incluindo suas causas e consequências, e nomeou a senhora Gulnara 
Shiahinian como Relatora Especial. Durante seu mandato, a Relatora Especial conduziu uma visita ao Brasil 
e teve acesso aos programas do Governo na luta contra as formas contemporâneas de escravidão.
Em 2010, a Relatora Especial apresentou relatório na 15ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, o qual 
contém recomendações para fortalecer os esforços do governo no combate ao trabalho forçado em áreas 
rurais e na indústria têxtil do Brasil. As recomendações destacam as práticas e programas em três áreas 
temáticas comuns: prevenção do trabalho forçado, fortalecimento das instituições nacionais no combate ao 
trabalho forçado e acesso à justiça e soluções para as vítimas do trabalho forçado.
12/11/2012

CAPACITAR E MULTIPLICAR FORMADORES PARA O TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Conselho Federal de 
Administração (CFA) assinaram um Termo de Cooperação para capacitar e formar multiplicadores para a 
promoção do trabalho decente e responsabilidade social. O acordo também prevê a capacitação de administradores 
no Centro Internacional de Formação da OIT, em Turim, Itália.
A OIT foi representada pela Diretora do Escritório no Brasil, Laís Abramo, e por Antonio Graziosi, diretor de 
Formação do Centro de Turim, durante o XXIII Encontro Brasileiro de Administração e VIII Congresso Mundial 
de Administração, realizado recentemente no Rio de Janeiro. Os Conselhos de Administração do Rio de 
Janeiro e do Rio Grande do Sul serão responsáveis pelas ações a serem desenvolvidas. 
“Acho que esse Termo de Cooperação irá nos permitir aprofundar a parceria, que já existe há algum tempo e 
cresceu ainda mais no ano passado. Com ela, podemos trocar experiências, organizar atividades conjuntas 
que nos façam interagir ainda mais”, disse Laís Abramo, que também foi a presidente do painel ‘Discriminação 
no emprego: como eliminá-la’, ressaltando ainda a importância do administrador na concretização das ideias 
da instituição sobre um trabalho digno: “Vocês ocupam um lugar central na criação e manutenção de empregos, 
por isso, fico feliz que estejam aqui hoje discutindo essas muitas formas de tratar o tema”, completou.
13/11/2012

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVITAR O TRABALHO FORÇADO
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – A qualificação profissional com o objetivo de reinserir no mercado trabalhadores 
egressos de condições análogas à escravidão é o principal objetivo do projeto Movimento Ação Integrada, 
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), que conta com apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O projeto foi divulgado durante o 30º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (ENAFIT) em Salvador, que teve a participação da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
A apresentação foi realizada pelos Auditores-Fiscais do Trabalho Valdiney Arruda (MT) e Jacqueline Carrijo 
(GO) em conjunto com a diretora do escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, que falou sobre os conceitos de 
escravidão contemporânea e mostrou dados levantados pela Organização. Segundo ela, o trabalho análogo 
à escravidão é um fenômeno generalizado no mundo. “Não está presente só nos setores informais ou nas 
nações em desenvolvimento, mas também nos países centrais e na cadeia produtiva de grandes empresas”.
A estimativa mais recente da OIT mostra que 20,9 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado 
em todo o mundo, dos quais 1,8 milhão na América Latina. Por isso, Laís Abramo destacou a importância 
da Fiscalização do Trabalho no Brasil, que é referência internacional. “Após o país reconhecer, perante a 
Organização das Nações Unidas – ONU, a existência de trabalho escravo contemporâneo em 1995, os 
Auditores-Fiscais do Trabalho ocuparam papel central no combate ao problema”, disse.
A diretora da OIT destacou outros exemplos de enfrentamento como o Cadastro Geral de Empregadores, 
instrumento interministerial conhecido como “Lista Suja”, e o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. 
Para Laís Abramo, mesmo com a evolução das formas de repressão a quem pratica o trabalho análogo à 
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escravidão contemporânea no Brasil, ainda é preciso evoluir quando o assunto é prevenção. Ela mostrou 
dados de um perfil traçado pela OIT, de trabalhadores resgatados pelos Grupos Móveis de Fiscalização de 
1995 a 2006. A Organização apontou que a maioria das vítimas é de homens analfabetos, na faixa etária 
de 18 a 44 anos, sendo que 85% deles começaram a trabalhar até os 12 anos e 96% até os 14 anos. 
“O mais preocupante é que 85% dessas pessoas não têm formação profissional e 60% reincidem”.
Por esse motivo, a OIT considerou o Movimento Ação Integrada entre as soluções para que os 
trabalhadores resgatados recebam capacitação profissional, conquistem um emprego decente e não 
voltem para as condições análogas à escravidão. “Um dos fatores mais interessantes do projeto é o 
envolvimento dos familiares da vítima, também vulneráveis socialmente, como forma de prevenção”, 
acrescentou a Diretora da OIT.
Laís Abramo também apresentou números de uma pesquisa feita com os trabalhadores resgatados 
pelos Grupos Móveis sobre o que deveria ser feito para acabar com trabalho escravo contemporâneo. 
39% dos entrevistados responderam que seria a fiscalização nas fazendas. Mais de 21% considerou o 
cumprimento das leis, 11,2% a melhoria das condições de trabalho, e 7,4%, a eliminação do “gato”, o 
agenciador das fazendas que atrai as vítimas. “Com isso, fica ainda mais perceptível a importância da 
Auditoria-Fiscal do Trabalho para garantir dignidade a essas pessoas”.
O Auditor Fiscal do Trabalho Valdiney Arruda, responsável pela implantação do Movimento Ação 
Integrada no Mato Grosso, explicou que o projeto atua nos casos de trabalho análogo a escravo nos 
meios rurais e urbanos. A ideia começou a ser executada há três anos. O primeiro passo foi, a partir 
dos dados do Seguro-Desemprego dos resgatados, fazer a análise do perfil das vítimas. “Depois, fomos 
até as regiões onde os trabalhadores declararam residir para traçar um estudo sócio profissional e 
identificar suas dificuldades”.
Segundo ele, com esse estudo, os Auditores Fiscais identificaram o que faziam os trabalhadores nos 
seus locais de origem após o resgate. “Em torno de 70% estavam desempregados ou no setor informal. 
Nessa informalidade, apontamos que alguns ainda permaneciam em situação análoga a escravo”. 
Pessoas da família da vítima (pais, filhos ou irmãos) que vivenciaram a mesma situação degradante e não 
haviam sido resgatados foram considerados como vulneráveis.
Após a conclusão do estudo, o projeto Ação Integrada foi implementado pela SRTE/MT em 2009 com 
parceria da Procuradoria Geral do Trabalho da 23ª Região, da Universidade Federal do Mato Grosso – 
UFMT, da Comissão Pastoral para Migrantes (CPM), OIT e outras entidades da sociedade civil.
Como o objetivo principal era integrar iniciativas de qualificação com políticas públicas de educação e 
geração de emprego e renda para a oferta de cursos aos egressos, foi realizada uma articulação com 
instituições do Sistema S, como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, e empresas que 
alocam os trabalhadores. Desde 2009, mais de mil trabalhadores fizeram parte do projeto.
Com informações da Assessoria de Imprensa do SINAIT.
21/11/2012

AVANÇOS NA DISCUSSÃO DO TRABALHO DECENTE
 
MACEIÓ (Notícias da OIT) – A I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNTED), realizada 
em agosto deste ano, foi altamente positiva, pois permitiu a abertura de avanços na discussão futura 
sobre o tema e ampliou seu debate em todo o território nacional. A avaliação foi feita pela Diretora do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao participar como 
convidada da 88ª Reunião do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho (FONSET).
“Apesar das dificuldades, os grandes ganhos em nível estadual são claros: ampliação do debate sobre 
o trabalho decente em todo o território nacional. A I CNETD não foi um evento pontual: faz parte da 
trajetória que o Brasil vem trilhando desde 2003 com a assinatura do Memorando de Entendimento 
entre o país e a OIT para a elaboração de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente”, disse Laís Abramo.
Em âmbito nacional, a principal perspectiva de continuidade é a elaboração da Politica Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente, a partir das propostas aprovadas por consenso na I CNETD.  O 
MTE realizará em 2013 seminários regionais para discutir com os estados os desdobramentos da 
Conferência, informou Laís Abramo.
Ela destacou que no âmbito estadual deve ser dada prioridade à continuidade do processo de 
construção/implementação das Agendas e à importância de realizar uma análise das propostas 
aprovadas nas conferências estaduais que tem pertinência no estado e como as mesmas podem ser 
utilizadas para fortalecer as questões locais relacionadas com o mundo do trabalho. Essas propostas 
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também podem servir de insumo na elaboração das novas agendas estaduais de trabalho decente. 
26/11/2012

O RISCO DO TRABALHO INFANTIL NO MERCOSUL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Apesar dos esforços dos governos, organizações de trabalhadores e de 
empregadores dos países que compõem o Mercosul, o trabalho infantil ainda representa um risco para a região.
 “Apesar do esforço normativo, político, social e programático com melhorias e resultados significativos, 
meninas, meninos e adolescentes ainda abandonam salas de aula e se envolvem com o trabalho, 
algumas se incapacitam e outras perdem suas vidas”, disse o Diretor Adjunto do Escritório da OIT no 
Brasil, Stanley Gacek, na abertura da II Conferência O Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil: na rota 
da III Conferência Global sobre trabalho Infantil de 2013, que está sendo realizada em Porto Alegre, RS.
A reunião acontece no contexto das reuniões dos órgãos sociolaborais do Mercosul e tem participação 
de representações do Brasil, Argentina e Uruguai. A primeira conferência sobre o tema foi realizada 
em Buenos Aires e, nesta segunda rodada, os temas em debate são: consulta a especialistas sobre 
novas formas de combater o trabalho infantil frente às metas globais de eliminar as piores formas até 
2016; avaliação do Plano do Mercosul de combate ao trabalho infantil; discussão preparatória da III 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada no Brasil em 2013.
26/11/2012

NOVAS CARTILHAS: TRABALHO DOMÉSTICO E LEI MARIA DA PENHA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em uma iniciativa conjunta com a Prefeitura de Vitória (ES), o Escritório da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está lançando duas novas cartilhas: uma com 
informações completas sobre os direitos dos (as) trabalhadores (as) domésticos (as) e outra sobre a Lei 
Maria da Penha.
O evento será realizado nesta quarta-feira, dia 28, na Praça do Papa, durante a Feira do Verde, às 16h30, em 
Vitória. Na ocasião, acontecerá o lançamento do Fórum Valcenir Patrício dos Santos em defesa dos direitos 
destes trabalhadores (as).
A proposta de sensibilização e mobilização das mulheres trabalhadoras domésticas insere-se no quadro de 
ações desenvolvidas para o enfrentamento à violência contra as mulheres, no âmbito do Programa Conjunto 
Segurança com Cidadania, do qual a OIT faz parte.
O Comitê Local, o ponto focal do Programa Conjunto no município, João José Barbosa Sana, e a ponto focal do 
Programa Conjunto na OIT, Thaís Dumêt Faria, discutem esse tema para a elaboração de estratégias de ação 
com trabalhadoras domésticas, com referências no plano conceitual, legal e das convenções internacionais.
Haverá a apresentação das cartilhas e uma homenagem póstuma à trabalhadora Valcenir Patrício dos 
Santos, Primeira Presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do ES.
Haverá, também, uma apresentação do balanço do Programa Conjunto, que contará com a participação de 
representantes do Governo Local e das Agências participantes do Programa  (OIT, PNUD, UNICEF, UNESCO, 
UNODC e ONU-HABITAT).
27/11/2012

BALANÇO E PERSPECTIVAS DO PACTO NACIONAL CONTRA O TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Um balanço dos sete anos de existência do Pacto Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo e as perspectivas da iniciativa serão debatidas em São Paulo no próximo dia 29 de 
novembro, quinta-feira, durante Seminário Anual organizado pelo Comitê de Coordenação e Monitoramento, 
do qual faz parte a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Também estarão presentes representantes do Instituto Ethos, do Instituto Observatório Social e da Repórter 
Brasil, instituições que compõem o Comitê junto com a OIT. Leonardo Sakamoto, presidente da Repórter 
Brasil, fará a apresentação do balanço da iniciativa.
Além de uma retrospectiva com os principais momentos e conquistas, destacando sua relevância no 
fortalecimento do combate ao trabalho escravo contemporâneo, também serão divulgadas e debatidas 
mudanças na governança e no seu funcionamento. 
27/11/2012
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PREPARATIVOS PARA A III CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Como parte dos preparativos para a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, 
que será realizada em Brasília em outubro de 2013, e da Caravana PALOPs contra o Trabalho Infantil, de 3 
a 6 de dezembro o Governo e os parceiros sociais de São Tomé e Príncipe sediarão a Conferência Regional 
Preparatória para os membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
A OIT, por meio do projeto de Cooperação Sul-Sul Triangular Brasil-OIT-EUA de Combate ao Trabalho Infantil nos 
países africanos de língua portuguesa (PALOPs), dará assistência técnica e financeira para a realização deste 
evento. A reunião terá representantes dos governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores 
dos seguintes países: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor Leste e São Tomé e Príncipe.

O Encontro tem quatro objetivos principais:

1. Analisar, para cada um dos países, o grau de cumprimento das metas estabelecidas no Roteiro  da Haia 
(2010) para se eliminar as Piores Formas de Trabalho Infantil até 2016
2. Divulgar os resultados do Estudo sobre a legislação nacional dos PALOP comparada às convenções da OIT 
relativas ao trabalho infantil.
3. Dar início formal a “Caravana Catavento por uma África Livre do Trabalho Infantil”, preparando a participação 
dos Países da CPLP na Conferência Global sobre Trabalho Infantil de 2013.
4. Reforçar a colaboração , parceria e troca de experiências entre os Países da CPLP em matéria de Trabalho Infantil.
O projeto de parceria -Brasil-OIT-EUA para a Cooperação Sul-Sul e triangular para os países africanos de 
língua portuguesa (PALOPs) tem o objetivo de contribuir para a consecução das metas da Agenda de 
Trabalho Decente em África, dos resultados definidos nos Programas de Trabalho Decente dos Países (PTDP) 
e ainda, da necessidade de priorizar e compartilhar estratégias a serem aplicadas de maneira rápida e 
eficiente na região para se alcançar as metas de 2016, tendo em vista a elaboração e implementação de 
políticas nacionais de combate ao trabalho infantil no seio da concertação tripartite . Ademais, com o apoio 
da Agência Brasileira de Cooperação, os governos e sociedades dos países participantes serão mobilizados 
pela “Caravana Catavento por uma África Livre do Trabalho Infantil”.
Neste âmbito, têm sido realizados nos países que constituem os PALOPs, seminários sub-regionais que 
têm contribuído para a troca de experiências no que se refere ao combate ao trabalho infantil e também 
despertar a consciência nacional sobre os danos do trabalho infantil para a criança e o adolescente e a 
necessidade de se eliminar as piores formas do trabalho infantil, através de estratégias concertadas entre 
os países da sub-região.
30/11/2012

TURISMO COMO MEIO DE REDUÇÃO DA POBREZA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e a 
Embaixada Britânica promoverão em Cuiabá, com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, um Curso 
de Turismo Sustentável entre os dias 04 e 07 de dezembro de 2012. Este curso – inteiramente gratuito, mas 
com um número bastante limitado de vagas – será dirigido aos empresários, operadores e gestores públicos 
do setor de Turismo, especialmente aqueles envolvidos na preparação da Copa do Mundo de 2014, bem 
como aos dirigentes de entidades executoras de programas de qualificação profissional voltados para este 
evento esportivo.
Na ocasião será lançado o Manual para a Redução da Pobreza por Meio do Turismo, elaborado pela OIT, que 
será utilizado como ferramenta durante o curso. A importância do turismo para a geração de empregos e 
redução da pobreza nas zonas rurais dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (PMD) não deve 
ser subestimada. Cada vez mais, o turismo vem sendo reconhecido como uma importante fonte de crescimento 
econômico, particularmente em países pobres.
Sua cadeia de valor e seus importantes vínculos com outros setores, como agricultura, construção civil, 
serviços públicos e transportes, podem contribuir para a redução da pobreza. Na cadeia de abastecimento 
do setor básico do turismo, um emprego gera, indiretamente, 1,5 postos de trabalho adicional na economia 
relacionada. Em 2010, a economia global do setor foi responsável por mais de 235 milhões de empregos, o 
equivalente a 8 por cento do número total de empregos (diretos e indiretos) ou um de cada 12,3 empregos. 
Estima-se que as viagens e o turismo geraram cerca de 9,3% do PIB global em 2010, enquanto os 
investimentos no setor do turismo foram estimados em 9,2% dos investimentos globais totais.



174

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

A missão da OIT é promover o trabalho decente no contexto da redução da pobreza. A Agenda do Trabalho 
Decente da OIT está diretamente relacionada à redução da pobreza pela abordagem integrada, sustentada em 
quatro pilares: direitos no trabalho, emprego, proteção social e diálogo social. O manual apresenta maneiras 
pelas quais o turismo pode impulsionar a redução da pobreza.
O manual apresenta uma visão geral de abordagens já adotadas para reduzir a pobreza e de como a OIT está 
envolvida na promoção do trabalho decente e na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
das Nações Unidas. Ele também resume avanços recentes observados no setor do turismo e a visão de um 
turismo inclusivo e favorável a pessoas afetadas pela pobreza.
O Turismo Sustentável se apoia sobre três pilares: a justiça social, o desenvolvimento econômico e a integração 
com o meio ambiente. Está comprometido com a promoção do progresso local mediante a maximização da 
contribuição do turismo à prosperidade econômica dos lugares de destino, que inclui a retenção dos gastos 
realizados pelos visitantes. Deverá gerar renda e trabalho decente para os trabalhadores, sem afetar o 
entorno e a cultura do lugar de destino dos turistas, e precisará garantir a viabilidade e a competitividade 
dos destinos e das empresas para que possam continuar prosperando e gerando benefícios em longo prazo. 
Neste sentido, o desenvolvimento turístico deverá ser uma experiência positiva para as populações locais, 
para as empresas de turismo, para os trabalhadores e para os próprios turistas.
Para tanto, o Turismo Sustentável terá que usar da melhor forma possível os recursos ambientais que 
constituem o elemento fundamental do desenvolvimento turístico, mantendo os processos ecológicos 
essenciais e ajudando a conservar os recursos naturais e a biodiversidade. Deverá respeitar a autenticidade 
sociocultural das comunidades anfitriãs e conservar o seu reconhecido patrimônio cultural vigente e seus 
valores tradicionais, contribuindo assim para o entendimento e a tolerância interculturais; ao mesmo tempo 
em que assegura atividades econômicas viáveis em longo prazo, capazes de proporcionar benefícios 
socioeconômicos equitativos para todas as partes interessadas, incluindo o emprego estável e de boa 
qualidade, bem como oportunidades de obter renda e serviços sociais para as comunidades receptoras.
30/11/2012

OIT PROMOVE DISCUSSÃO SOBRE PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA
  
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da OIT no Brasil em conjunto com a Organização Panamericana de 
Saúde promoveu ontem, dia 4, em Brasília, uma reunião técnica de agências da ONU para dar continuidade 
às discussões de um marco de ação conjunto destinado à promoção do Piso de Proteção Social em uma 
região onde menos de 30% das pessoas em idade de trabalhar podem contribuir para ter uma aposentadoria.
“A recente crise econômica sublinhou a importância que têm os sistemas de proteção social para amortecer 
seus efeitos na população mais vulnerável. As políticas de proteção social atuam como estabilizadores 
anticíclicos para a economia, estimulam a demanda agregada e permitem superar melhor suas consequências 
sociais como a pobreza e a exclusão social”, disse o Diretor Adjunto do Escritório da OIT no Brasil, Stanley 
Gacek, na abertura do evento, que reuniu especialistas da CEPAL, ONU Mulheres, PNUD, UNFPA e OEA.
As agências da ONU concordaram em trabalhar coordenadamente para contribuir com os países da América 
Latina e do Caribe na elaboração de estratégias nacionais para pôr em prática o objetivo do Piso de Proteção 
Social e avançar em direção uma cobertura universal dos sistemas de seguridade social. A primeira reunião 
do grupo ocorreu em agosto deste ano em Lima, Peru.
De acordo com dados da OIT, somente 27,6 por cento dos latino-americanos e caribenhos estatisticamente 
em idade de trabalhar (15 a 64 anos) conseguem contribuir para regimes de seguridade social, o que gera 
uma diferença de cobertura de seguridade social considerável.
Além disso, 40 por cento dos idosos de 65 anos não recebem nenhum tipo de pensão ou pagamento por 
aposentadoria na região, de acordo com estas estimativas. A proporção seria similar para o número de pessoas 
com acesso a sistemas de proteção social em saúde, de acordo com os dados disponíveis.
As agências discutiram um roteiro de ações destinadas a aprofundar a estratégia de promoção do Piso de 
Proteção Social oferecendo de forma mais eficiente e coerente o apoio técnico e assistência aos países e 
facilitando o intercâmbio de experiências exitosas.
O estabelecimento de um Piso de Proteção Social tem por objetivo garantir a prestação de serviços essenciais 
na saúde e obtenção de um nível básico de renda para todos, enfocando as necessidades das pessoas com 
maiores carências e vulnerabilidades.
A iniciativa do Piso de Proteção Social foi lançada pelo Sistema das Nações Unidas em 2009. No âmbito da ONU 
foi criado um Grupo Consultivo de Alto Nível para impulsionar esta proposta, encabeçado pela ex-presidenta 
chilena e Secretaria Executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet.
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Em junho deste ano, os delegados de governos, empregadores e trabalhadores que participaram da 101ª 
Conferência Internacional do Trabalho da OIT em Genebra aprovaram a Recomendação 202 que é a primeira 
norma internacional especificamente relacionada com a promoção dos Pisos Nacionais de Proteção Social.
A Recomendação, que contém um conjunto de orientações para ação nesta matéria, especifica que os pisos 
devem ser definidos em nível nacional, com vistas a obter uma cobertura universal.
De acordo com a OIT, no mundo existem cerca de 5 bilhões de pessoas sem acesso a uma proteção social adequada.
Mais informações sobre o Piso de Proteção Social:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_141821/lang--es/index.htm
Nova Recomendação da OIT sobre o Piso de Proteção Social:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183325/lang--es/index.htm
05/12/2012





Em 2013 o Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, veio ao Brasil para participar da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, 
que foi aberta pela presidenta Dilma Rousseff e contou com a participação de 1.200 delegados e delegadas de mais de 
155 países. Como resultado da Conferência pode-se mencionar a Declaração de Brasília, consensuada de forma tripartite 
e a estruturação da Iniciativa Regional América Latina e Caribe Livres de Trabalho Infantil. Ryder também visitou a cidade 
de São Paulo, onde assinou, com o Prefeito Fernando Haddad, um memorando de entendimento para a construção de uma 
Agenda Municipal de Trabalho Decente, além de passar por Salvador e Cuiabá, onde visitou projetos e iniciativas relacionadas 
com a luta contra o trabalho infantil e o trabalho escravo, a valorização do trabalho doméstico e a segurança cidadã.

Como parte do processo de preparação da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, foi assinado, no mês de outubro, o Compromisso pelo 
Trabalho Decente na Copa na cidade de São Paulo. Além disso, em 2013 entrou em vigor a Convenção 189 da OIT sobre  Trabalho 
Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos, a primeira norma internacional vinculante destinada a melhorar 
as condições de vida de mais de 50 milhões de pessoas empregadas no trabalho doméstico no mundo. Na área de combate ao 
trabalho forçado, após mais de oito anos de uma parceria entre a OIT, o Instituto Ethos, o Observatório Social e a ONG Repórter 
Brasil, empresas e entidades signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo lançaram um instituto próprio 
para ampliar a promoção de condições dignas para a mão de obra empregada nas cadeias de produção, no Brasil e no exterior. O 
Escritório da OIT no Brasil também trabalhou na institucionalização de um programa de reinserção social e profissional de vítimas 
de trabalho escravo, que já vinha sendo executado no Estado do Mato Grosso (Programa Ação Integrada). Além disso, em 2013 
o estado de Tocantins e a cidade de Cuiabá assinaram compromissos para criar suas próprias Agendas de Trabalho Decente.
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OIT E CPLP LANÇAM DOCUMENTÁRIO SOBRE TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) estão lançando um documentário sobre trabalho infantil nos PALOPs (Países 
Africanos de Língua Portuguesa).
O documentário faz parte do seguimento da “Conferência Regional Tripartite  sobre Trabalho Infantil: 
preparação para a Conferência Global de 2013”, realizada 03 a 07 de Dezembro em São Tomé e 
Príncipe. A OIT a CPLP acordaram produzir, em conjunto, um documentário que pretende difundir as 
questões mais problemáticas do trabalho infantil nos PALOPs e que aborda, também, os esforços que 
têm sido realizados pela OIT, CPLP, Governos e parceiros sociais para erradicar este problema.
Este documentário de cerca de 30 minutos estará disponível no fim do mês de janeiro de 2013 para 
ser transmitido em todos os PALOPs com o apoio das televisões nacionais e locais de forma a potenciar 
a sensibilização dos públicos para esta temática tão atual.
O documentário apresenta os cenários e contextos históricos do trabalho infantil nos países, como 
este se materializa e a situação atual do trabalho infantil, incluindo as condições em que vivem as 
crianças que são vítimas deste problema. Aborda, ainda, as leis e políticas nacionais que estão sendo 
implementadas, os planos de ação em desenvolvimento em cada país de acordo com as boas práticas 
e bons exemplos internacionais e, também, o papel determinante das instituições, organizações e 
sociedade civil no desenvolvimento do caminho para a erradicação do trabalho infantil.
Enquanto os números do Relatório Global da OIT sobre o Trabalho Infantil (2010) permanecem 
inaceitavelmente altos, é importante notar que no período entre 2004 e 2008, houve uma redução 
geral no número de crianças trabalhadoras no mundo em cerca de 30%. Segundo o Relatório, a África 
Subsaariana é a única região do mundo em que se registou um aumento do número de crianças 
economicamente ativas.
A África apresentou a maior incidência de trabalho infantil tanto em 2004 como em 2008. Apesar dos 
dados e estatísticas sobre os cinco países africanos de língua portuguesa não serem regulares como 
em outros países da África Subsaariana, há dados suficientes sobre educação e desenvolvimento 
económico para indicar que os PALOPs têm altas taxas de pobreza nas áreas urbanas e rurais, 
semelhantes ao resto da África Subsaariana, com implicação imediata no trabalho infantil.
Embora apresentem uma situação econômica, social e política muito diferente entre si, os PALOPs 
partilham várias das piores formas de trabalho infantil (PFTI), incluindo o tráfico, o trabalho doméstico, 
a exploração sexual comercial, mineração artesanal, urbano, e trabalho perigoso na agricultura.
Assim, a África é um dos alvos de maior preocupação da OIT, justificando a sua integração no programa 
internacional de erradicação do trabalho infantil.
Este documentário faz parte de um conjunto de iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela 
Organização Internacional do Trabalho de forma a sensibilizar os Governos, instituições e opinião 
pública para o flagelo do trabalho infantil e a atingir as metas definidas para 2016. 
A parceria EUA-Brasil-OIT para a Cooperação Sul-Sul e triangular para os países africanos de língua 
portuguesa (PALOP) tem o objetivo de contribuir para a consecução: das metas da Agenda de Trabalho 
Decente em África; dos resultados definidos nos Programas de Trabalho Decente dos Países (PTDP) 
e ainda, de iniciativas que priorizem a partilha de estratégias a serem aplicadas de maneira rápida e 
eficiente na região para se alcançar as metas de 2016.
Este projeto começou em 31 de dezembro de 2010, com o objetivo de contribuir para acelerar a 
Erradicação do Trabalho Infantil em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 
Príncipe.
O vídeo pode ser assistido via YouTube em: http://youtu.be/Mjy5AlbjiRM
14/01/2013

OIT E ONU MULHERES LANÇAM FOLDER SOBRE TRABALHO DOMÉSTICO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Em uma iniciativa conjunta com a ONU Mulheres, o Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil está lançando um folder para distribuição gratuita explicando 
os direitos dos trabalhadores domésticos. O folder contém informações sobre a Convenção 189 e a 
Recomendação 201, aprovadas em junho de 2011 pela Conferência Internacional do Trabalho, instrumentos 
que estabelecem patamares mínimos de direitos para trabalhadoras e trabalhadores domésticos a serem 
seguidos pelos países.
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O Governo da Itália depositou ontem (22) na Organização Internacional do Trabalho o instrumento de 
ratificação da Convenção dos Trabalhadores Domésticos, 2011 (n º 189). A Itália é o quarto Estado membro 
da OIT e o primeiro Estado-membro da União Europeia a ratificar este instrumento, que visa melhorar as 
condições de trabalho e de vida das dezenas de milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. A 
Itália está entre os três maiores empregadores de trabalhadores domésticos na Europa, com as mulheres 
respondendo por 88 por cento do número total de trabalhadores.
Na transmissão do instrumento de ratificação, o Representante Permanente da Itália para a OIT, Embaixadora 
Laura Mirachian, declarou: “Estou muito satisfeita que o meu país tenha sido um dos primeiros a ratificar este 
tratado que estabelece normas para o tratamento dos trabalhadores domésticos em todo o mundo. A rápida 
ratificação pela Itália demonstra o forte compromisso do nosso país com os princípios e valores da OIT, em 
particular o conceito fundamental do trabalho decente”.
Ao receber o instrumento de ratificação da Convenção n º 189 da Itália, o Diretor-Geral, Sr. Guy Ryder, 
declarou: “Ao redigir e adotar normas internacionais do trabalho sobre o trabalho doméstico em 2011, a OIT 
enfrenta os déficits de trabalho decente para um dos grupos mais vulneráveis de trabalhadores. Ao ratificar a 
Convenção N º 189, a Itália assume a liderança no esforço global de combate à exploração, às desigualdades 
e à discriminação sofrida por tanto tempo pelos trabalhadores domésticos. Existe claramente um movimento 
para a ratificação rápida e generalizada da presente Convenção e estou confiante de que muitos outros 
países em breve vão seguir o exemplo da Itália”.
De acordo com seu artigo 21, a Convenção Nacional dos Trabalhadores entrará em vigor em 5 de setembro 
de 2013, doze meses após a data em que foi ratificada por dois Estados membros da OIT. O Uruguai foi o 
primeiro país a ratificar a Convenção, seguido por Filipinas, Ilhas Maurício e, agora, a Itália.
23/01/2013

NO CARNAVAL, CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A campanha das Redes Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes, “Brinque o carnaval sem brincar com os direitos das crianças e adolescentes”, tem 
programação confirmada em diversas capitais. A campanha tem o apoio da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).
Com o objetivo de divulgar a campanha nacionalmente e sensibilizar o maior número de pessoas durante o 
Carnaval, as Redes Nacionais estão se articulando com prefeituras e instituições de atendimento a crianças e 
adolescentes de várias cidades, organizando mobilizações em pontos com grande concentração de turistas.
Segundo Tiana Sento-Sé, membro da coordenação colegiada da Rede Ecpat Brasil, a campanha chama 
atenção para o fato de que é importante brincar o Carnaval ao mesmo tempo em que as crianças e 
adolescentes estejam protegidos. “Nosso objetivo é conscientizar a população para que as situações de 
violação não sejam naturalizadas, banalizadas”, afirmou.
Ela também faz um alerta para a necessidade de observar situações que possam caracterizar a exploração. 
“Se a gente observa um comportamento muito estranho com uma criança ou adolescente tem que ficar 
atento e procurar um policial, segurança ou guarda para avisar sobre o fato. O mesmo com relação a 
crianças perdidas nesse período; sempre buscar avisar para as autoridades mais próximas ou para a própria 
organização do evento”.
De acordo com Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), é possível prevenir a violência contra crianças e adolescentes durante esse período. “Uma 
forma de proteger as crianças e adolescentes é o poder público criar espaços de acolhimento nos locais 
onde acontecem essas festividades, de forma que os pais dessas crianças possam trabalhar durante o 
Carnaval, como já ocorre na Bahia”.
Em Brasília (DF), o lançamento nacional da campanha será na quinta-feira (07) na rodoviária do Plano Piloto, 
às 15h30, com a participação de crianças e adolescentes de instituições como o Vira Vida do SESI, Coletivo 
da Cidade, Centro Marista Circuito Jovem, Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (Cesam), Aldeias 
Infantis SOS, Girarte, Fórum DCA de São Sebastião e Rede Social Paranoá.
No Rio de Janeiro (RJ) a mobilização começou na segunda-feira (05), com a distribuição de cartazes nas 
rodoviárias da cidade. Nos dias 08 e 09 a Rede Ecpat pretende atingir 20 mil pessoas com a distribuição 
de cartazes e ventarolas na Rodoviária Novo Rio e a participação do bloco de carnaval do grupo Batuque 
Batucada do IBISS. No dia 10, o Ecpat estará no Píer Mauá com banners da campanha e distribuindo 
ventarolas em português e inglês.
Em Manaus, a campanha será lançada no dia 08 pelo Ecpat Brasil em parceria com as prefeituras e redes 
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locais no Parque dos Bilhares, às 16h. No dia 11, serão distribuídas ventarolas, bandanas e camisetas 
durante o Carnaboi no sambódromo, a partir das 20h.
Em Olinda a campanha será divulgada pelo Bloco das Bruxas no dia 08, à partir das 15h30 no Largo do 
Amparo. O bloco é realizado pela ONG Coletivo Mulher Vida.
A União Marista do Brasil também aderiu à campanha e convidou a sua rede para participar nos espaços 
virtuais de comunicação, como sites, redes sociais e assinatura de e-mails.
A campanha, que possui um blog oficial, está sendo repercutida nas redes sociais Facebook e Twitter. A 
programação em diversas cidades pode ser acompanhada pela página
http://brincandocarnaval.blogspot.com.br/
A campanha é uma iniciativa das Redes Nacionais, formada pelo FNPETI, Anced/Seção DCI Brasil), Comitê 
Nacional, Rede Ecpat Brasil (sigla em inglês para Fim da Prostituição Infantil, da Pornografia Infantil e do 
Tráfico de Crianças com Finalidades Sexuais), Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FNDCA) e parceiros.
07/02/2013

TOCANTINS TERÁ AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Estado do Tocantins deverá ser o próximo a ter sua própria Agenda de Trabalho 
Decente. O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil assinará amanhã (26) um 
Memorando de Entendimento com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado com este objetivo.
A OIT estará representada pela Diretora do Escritório no Brasil, Laís Abramo, e o Estado pelo Governador José 
Wilson Siqueira Campos e pelo Secretário de Trabalho e Assistência Social, Agimiro Costa. A Diretora da OIT vai 
apresentar a palestra “A Agenda de Trabalho Decente no Brasil”.
A assinatura do documento faz parte da agenda do Encontro Estadual de Gestores Municipais do Trabalho 
e Assistência Social, evento que reunirá os prefeitos dos 139 municípios do Estado, além dos secretários 
municipais responsáveis pelas áreas de trabalho e assistência social e as equipes técnicas envolvidas com 
finanças e controle interno. Hoje (25), os participantes do Encontro participaram de oficina de trabalho 
ministrada por Andrea Araújo, Oficial de Projetos da Unidade de Trabalho Decente do Escritório da OIT.
Até o momento, os Estados da Bahia e Mato Grosso, além das cidades do ABC Paulista e de Curitiba têm 
agendas próprias. Além de Tocantins, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, Paraná, Pernambuco, 
Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Piauí são os Estados que estão iniciando o processo de discussão para a 
montagem de suas agendas.
Este processo se intensificou depois da realização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, 
realizada em agosto do ano passado em Brasília e que teve a participação de mais de 1.200 representantes de 
governos, organizações de trabalhadores e de empregadores e da sociedade civil.
25/02/2013

OIT DESTACA AVANÇO DAS AGENDAS ESTADUAIS DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, destacou hoje o avanço do trabalho decente no País, com a elaboração de agendas estaduais 
sobre o tema. “A Agenda representa uma integração das políticas públicas e um importante acordo que 
proporciona o diálogo entre empregadores, trabalhadores, governo e sociedade civil”, disse.
Laís Abramo participou em Palmas da assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Governo 
do Estado do Tocantins, a OIT, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego e a Justiça do Trabalho. No documento, estas entidades se comprometem com 
a execução de um Programa Especial de Cooperação Técnica para a promoção da Agenda Estadual de 
Trabalho Decente.
A Diretora da OIT destacou, em palestra, que depois da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente 
(I CNETD), realizada em agosto do ano passado em Brasília, intensificou-se o compromisso de construção de 
agendas subnacionais, nos Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e, agora, Tocantins, além do Distrito Federal. Paraná, Piauí e Alagoas já 
estão construindo suas agendas e a OIT assinou Memorandos de Entendimento com Paraná, Minas Gerais, 
Pernambuco e Tocantins.
Em sua palestra, Laís Abramo apresentou diversos indicadores sobre a situação do mercado de trabalho no 
Estado. Mostrou, por exemplo, que em Tocantins a taxa de desemprego juvenil na faixa entre 15 e 24 anos, 
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de 13,5%, é inferior à média nacional, de 17,8%, mas atinge mais as mulheres (19,3%) do que os homens 
(9,6%). Na mesma faixa etária, os jovens que não estudam nem trabalham representam 12,8% do total, 
enquanto que a média brasileira é de 18,4%.
O Estado, no entanto, ainda sofre com a alta taxa de informalidade, que atinge 63,6%, enquanto a média 
nacional é de 45,7%. O problema atinge 61,9% dos homens (43% média nacional), 65,8% das mulheres (49,3% 
nacional). Destes, 52% são homens brancos e 67,2% são homens negros. O problema é acentuado entre as 
mulheres negras, que apresentam a taxa de informalidade de 70,5% diante de 57,5% da média nacional.
Entre 2004 e 2009, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 
ocupada com 16 anos ou mais de idade que contribui para a Previdência Social aumentou de 30,7% para 39,5%.
A Diretora da OIT destacou, ainda, que com a realização da I CNETD, houve diversos ganhos para os estados 
participantes do processo:
· Ampliação da discussão do tema em todo o território nacional;
· Cada Estado apropriou-se do tema à sua maneira, associando-se a diferentes parceiros e contemplando 
especificidades regionais;
· Mais de 280 conferências e eventos preparatórios foram realizados, envolvendo aproximadamente 25 mil pessoas;
· As Secretarias de Trabalho e o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho (FONSET) desempenharam um 
papel central neste processo.
26/02/2013

CHEFE DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO FORÇADO DA OIT VISITA O BRASIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A chefe do Programa Especial de Ação contra o Trabalho Forçado da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Beate Andrees, visitará o Brasil na próxima semana para reforçar as 
iniciativas nacionais de combate a esta prática e também contra o tráfico de pessoas. Ela visitará Brasília, 
São Paulo e Cuiabá (MT) para contatos com representantes de governos, organizações de empregadores 
e de trabalhadores e parceiros da OIT, em companhia do Coordenador Nacional do Projeto de Combate ao 
Trabalho Escravo da OIT no Brasil, Luiz Antonio Machado.
Em Cuiabá, Beate Andrees conhecerá os detalhes das ações do projeto Qualificação- Ação Integrada, 
idealizado pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso (SRTE/MT) em conjunto com o 
Ministério Público do Trabalho, que está se destacando como exemplo para outros estados brasileiros na 
qualificação de trabalhadores egressos do trabalho forçado.  Em dois anos qualificou 302 trabalhadores em 
cursos como pedreiro, pintor, eletricista e corte e costura. Outro importante parceiro do projeto é o Centro de 
Pastoral para Migrantes, que recebe e faz a acolhida dos egressos e vulneráveis em Cuiabá.
De acordo com o balanço da fiscalização, em 2011, a Superintendência Regional de Trabalho (SRTE/MT) 
resgatou 91 trabalhadores em regime de escravidão, emitiu 194 autos de infração, que resultaram em R$ 
246.411,40 em pagamento de indenizações.
 
OIT QUER MEDIDAS MAIS SEVERAS CONTRA O PROBLEMA
 
Um novo relatório da OIT, divulgado há duas semanas, destaca a necessidade de medidas mais severas 
para lutar contra o trabalho forçado, que faz 21 milhões de vítimas no mundo: homens, mulheres e crianças 
obrigados a exercer trabalhos que não podem abandonar, presos na servidão por dívidas, vítimas de tráfico 
com fins de exploração sexual e até pessoas que nasceram na escravidão.
Os esforços para prevenir, identificar e levar a julgamento os casos de trabalho forçado são com frequência 
insuficientes, apesar das boas práticas de alguns países, afirma a Organização Internacional do Trabalho em 
um  relatório divulgado recentemente.
Muitas vítimas de trabalho forçado trabalham em locais pouco visíveis, por exemplo em barcos pesqueiros e 
obras em construção, bem como em fábricas e explorações de agricultura comercial.
“O trabalho forçado inclui trabalhadores que estão nos fornos de olarias, presos em um círculo vicioso de 
dívidas, crianças vítimas do tráfico com fins de mendicância forçada e trabalhadores domésticos que são 
enganados sobre suas condições de trabalho”, assinala o relatório.
A servidão por dívidas, sob a qual os trabalhadores e suas famílias estão obrigados a trabalhar para um 
empregador a fim de saldar dívidas que contraíram ou herdaram, continua sendo comum em alguns países.
Segundo os autores do relatório, em alguns países ainda existem “vestígios de escravidão”, onde “as 
condições de escravidão continuam sendo transmitidas através do nascimento a indivíduos que são 
obrigados a trabalhar para seus patrões sem receber nenhum pagamento”.
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Os trabalhadores domésticos, a maioria dos quais são mulheres e crianças, frequentemente são vítimas 
de práticas abusivas por parte dos empregadores, como a falta de pagamento dos salários, a privação de 
liberdade e o abuso físico ou sexual. Estas práticas equivalem a trabalho forçado.
Os migrantes também estão em risco. O relatório adverte que o tráfico de seres humanos, incluindo crianças, 
com fins de exploração laboral ou sexual, poderia aumentar no futuro como consequência da crescente 
mobilidade laboral.
Por outro lado, a imposição sistemática de trabalho forçado por parte do Estado diminuiu em todo o mundo e 
praticamente desapareceu na grande maioria dos países. O trabalho forçado imposto pelo Estado representa 
10 por cento das quase 21 milhões de vítimas de trabalho forçado no mundo, de acordo com números de 
2012 da OIT.

As sanções não são suficientemente severas

Ao longo dos últimos anos, a importância das medidas dirigidas a dissuadir os possíveis infratores, fortalecer 
os mecanismos para garantir o cumprimento efetivo da lei, combater a demanda de trabalho forçado e 
reduzir a vulnerabilidade das potenciais vítimas do trabalho forçado, recebeu um reconhecimento cada vez 
maior.
Mas ainda que a maioria dos países tenha adotado uma legislação que penaliza o trabalho forçado, a sanção 
nem sempre é suficientemente severa para ter um efeito dissuasivo, pois em alguns casos se limita a multas 
ou a penas de prisão demasiado breves.
A maioria dos países precisa de medidas exaustivas dirigidas a combater a demanda de bens e serviços 
produzidos a partir do trabalho forçado. No entanto, alguns países deram passos certos para dissuadir os 
indivíduos e as companhias que exploram trabalhadores em condições próximas à da escravidão.
A identificação das vítimas continua sendo um importante desafio. Alguns países não destinam recursos 
suficientes para as inspeções laborais, que podem desempenhar uma função fundamental para encontrar 
as vítimas, bem como para prevenir situações de abuso que podem degenerar em práticas de trabalho 
forçado.
Em muitos casos, foram adotadas medidas destinadas a reduzir a vulnerabilidade de grupos específicos, 
como por exemplo os programas de sensibilização dirigidos a trabalhadores que vão para o exterior.
Estimativa Mundial sobre Trabalho Forçado da OIT – 2012
· Quase 21 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado: 11,4 milhões de mulheres e meninas e 9,5 
milhões de homens e meninos
· Os menores de 18 anos representam 26 por cento (5,5 milhões) de todas as vítimas de trabalho forçado
· Cerca de 19 milhões de vítimas são exploradas por indivíduos ou empresas privadas e mais de 2 milhões 
pelo Estado ou grupos rebeldes
· Daqueles que são explorados por indivíduos ou empresas, 4,5 milhões são vítimas de exploração sexual forçada
· Os que impõem ou promovem o trabalho forçado conseguem enormes ganhos ilegais
· O trabalho doméstico, a agricultura, a construção, a indústria e o entretenimento se encontram entre os 
setores mais afetados
· Os trabalhadores migrantes e os povos indígenas são especialmente vulneráveis ao trabalho forçado
01/03/2013

BOAS PRÁTICAS EM SEGURIDADE SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O trabalho que o governo brasileiro vem desenvolvendo, ao longo dos últimos 
anos, tem registrado importantes avanços na área da seguridade social, que se desdobraram em paralelo à 
contínua queda dos indicadores de pobreza e concentração de renda no Brasil, desde 1990.
 Esta é uma das principais conclusões do livro “As Boas Práticas em Seguridade Social”, lançado hoje (6) 
pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. A obra faz parte das atividades do 
Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção da Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social, 
financiado pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). O livro foi lançado no Escritório da OIT com a 
presença do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves.
“Os estudos mais recentes estimam que entre 75 e 80 por cento da população mundial não têm acesso 
a uma seguridade social integral. Garantir que o direito humano a uma seguridade social converta-se em 
realidade para todos é um desafio da maior relevância e um aspecto central da Agenda de Trabalho Decente”, 
afirma a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, na apresentação do livro.
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“Na implementação do Programa de Cooperação Sul-Sul na Área de Seguridade Social buscamos, respeitando 
a autonomia e a peculiaridade dos países envolvidos, utilizar as boas práticas brasileiras e o conhecimento 
técnico da OIT apoiar a implementação da proteção social”, disse a Coordenadora do Programa, Mônica 
Cabañas Guimarães.

O livro

O livro é constituído de três capítulos: A Previdência Social Brasileira, A Previdência Rural e Educação para 
a Proteção Social. Em cada um deles são apresentados os avanços e conquistas realizadas pelo país e que 
podem servir de referência para outros países em desenvolvimento, no espírito da Cooperação Sul-Sul.
O capítulo dedicado à Previdência Social mostra a evolução deste sistema no Brasil e sua contribuição 
inclusive para a redução da pobreza, ressaltando que quatro quintos dos idosos possuem cobertura direta e 
dois terços dos trabalhadores em idade ativa estão protegidos pelos regimes previdenciários existentes. Sem 
as transferências previdenciárias, o percentual de pobres no Brasil estaria por volta de 42,2% da população. 
Com os benefícios, esse percentual é reduzido para 29,7%.
A previdência social chegou ao meio rural há pouco mais de 40 anos e os seus impactos econômicos e de 
inclusão social são claros, inclusive contribuindo, inclusive, com a redução do trabalho infantil, ao prover 
algum tipo de renda mínima para as famílias, como a previdência rural e o programa Bolsa-Família.
Finalmente, o capítulo dedicado à Educação Previdenciária, lista os benefícios dos programas que vem 
sendo executados: Programa de Execução Financeira, Programa de Educação Fiscal, Programa Nacional 
de Educação Ambiental (PRONEA), além de descrever exemplos de boas práticas neste campo, como o site 
Leãozinho, mantido pela Secretaria da Receita Federal.

Proteção Social

Durante a Conferência Internacional do Trabalho de 2012, por quase unanimidade dos 183 países (houve 
apenas uma abstenção), a OIT adotou a Recomendação 202, que trata do estabelecimento dos pisos de 
seguridade social. A Recomendação complementa a Convenção 102 (Normas Mínimas de Seguridade 
Social), de 1952.
Com mais de cinco bilhões de pessoas sem uma proteção social adequada, a norma internacional do 
trabalho adotada pela Conferência promove a atenção médica essencial e um regime de benefícios bem 
como o direito à seguridade de renda para todas as crianças, pessoas em idade de trabalhar e pessoas 
em idade avançada. Essas medidas compreendem “os pisos de proteção social nacionais”, que devem ser 
o primeiro passo para a construção de sistemas completos de seguridade social naqueles lugares em que 
estes ainda não existem.
A provisão de um piso de proteção social, isto é, a atenção médica essencial e uma garantia de seguridade 
da renda, recebida ao longo da vida de uma pessoa, reduz a possibilidade da pobreza, da inequidade, da 
saúde precária e o número de mortos prematuros.
A Recomendação pede que os países implementem seus pisos de proteção o mais rápido possível durante 
seu processo de desenvolvimento nacional. Existem muitos exemplos positivos de países da América Latina, 
Ásia e África nos quais progressivamente vem sendo implementadas com êxito algumas ou todas as garantias 
que constituem o piso de proteção social. A Argentina e o Uruguai expandiram desde 2009 a proteção a 
famílias com crianças por meio das “Asignaciones Familiares”, o Brasil e o México desenvolveram programas 
de transferências a famílias com crianças chamadas de Bolsa-Família e Oportunidades.
No campo da saúde, o SUS brasileiro, o Regimen Subsidiado da Colombia, o Plan Auge do Chile, por 
exemplo, permitiram aumentar significativamente o número de pessoas com acesso a serviços essenciais 
de saúde. A expansão coordenada de programas de formação profissional, serviços de emprego e seguro-
desemprego ou auxílio-desemprego tem expandido a proteção a trabalhadores em idade ativa em países em 
desenvolvimento. Neste grupo populacional também é importante garantir proteção para a maternidade e 
invalidez. Um exemplo de expansão de cobertura por vias não tradicionais, frequentemente citado, é o caso 
do Programa de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi, na Índia, que garante 100 dias de trabalho 
a todas as pessoas na área rural em projetos de desenvolvimento com pagamento de salário mínimo, se 
desejado pelos cidadãos.
No que se refere a populações em idade avançada, além do BPC e da Previdência Rural brasileiros, vários 
outros países têm logrado expandir a cobertura dos seus sistemas contributivos e não contributivos. A 
África do Sul, por exemplo, tem um sistema de pensões não contributivas com forte impacto social, em 
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especial para os casos de avôs e avós que cuidam dos netos, órfãos da grande incidência de AIDS. Pensões 
não contributivas estão sendo gradualmente estendidas em praticamente todos os países da América 
Latina, sendo os casos mais recentes o do México, que acaba de reduzir o limite etário para a pensão não 
contributiva de 70 para 65 anos e o do Peru, que introduziu recentemente pensões não contributivas. Estes 
casos demonstram que países em todas as partes do mundo podem permitir-se alguma forma de proteção 
social, sempre adaptada às suas condições locais.
A nova Recomendação também afirma explicitamente que as pessoas empregadas na economia informal, 
além da formal, deveriam beneficiar-se da seguridade social. Portanto, a Recomendação apoia o crescimento 
do emprego formal e a redução da informalidade. Para tal, o desenho dos benefícios do Piso de Proteção 
Social deve ajudar a inserir as pessoas no mercado de trabalho formal, fortalecendo suas capacidades e 
oportunidades de inclusão social. Os sistemas de seguridade social precisam estar articulados de forma 
coerente com as políticas de emprego e demais políticas de desenvolvimento.
A nova norma de trabalho envia ao mundo uma mensagem firme para que sejam estendidos os sistemas 
de proteção social, apesar a crise econômica atual. Trata-se de uma necessidade do desenvolvimento, que 
requer mais coesão social para alcançar maiores níveis de eficiência. Isto significa oferecer gradativamente 
níveis mais altos de seguridade nacional garantidos por legislação nacional a tantas pessoas quantas 
sejam possíveis, de acordo com as condições de cada país.
Os países são estimulados, então, a estabelecer pisos de proteção social como “um elemento fundamental 
de seus sistemas nacionais de seguridade social” e como parte de seus planos de desenvolvimento social, 
econômico e ambiental.
Os países que carecem de recursos necessários para custear as medidas básicas de proteção social 
podem solicitar a cooperação e o apoio internacional para complementar seus próprios esforços. No 
entanto, no médio prazo, mesmo os países mais pobres deveriam desenvolver o financiamento doméstico 
para suas políticas sociais, a fim de que estas tenham sustentabilidade e sejam governadas pelas decisões 
do próprio país, independentemente dos doadores internacionais.
A nova Recomendação é a primeira recomendação autônoma ampla em matéria de seguridade a ser 
votada em 68 anos na Conferência Internacional do Trabalho. Os outros instrumentos amplos da OIT, 
que cobrem a seguridade social, foram votados em 1944 e 1952. Antes da discussão na Conferência 
Internacional do Trabalho de 2012, uma forte coalizão de apoio ao “Piso de Proteção Social” foi construída 
internacionalmente, reunindo agências das Nações Unidas, governos e ONGs. Em novembro de 2011, por 
exemplo, os líderes do G20 reunidos em Cannes, reconheceram “a importância de investir em pisos de 
proteção social definidos em nível nacional”.
A Recomendação é um marco histórico na esfera da política social mundial. Os pisos de proteção social 
nacionais podem ser a principal ferramenta na obtenção dos objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU.
06/03/2013

MINISTRA APRESENTA III CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL À OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, 
participará amanhã (21) de um evento paralelo à reunião do Conselho de Administração da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, para apresentar a III Conferência Global sobre Trabalho 
Infantil, que será realizada entre 8 e 10 de outubro em Brasília. Participarão da sessão os membros do 
Conselho e também funcionários da OIT.
Em recente reunião dos diretores das agências do Sistema das Nações Unidas, a Diretora do Escritório 
da OIT no Brasil, Laís Abramo, fez uma apresentação sobre a III Conferência Global, destacando sua 
importância no objetivo de eliminar as piores formas de trabalho infantil, meta a ser atingida em 2016. 
No mês de abril serão apresentadas novas estimativas globais sobre trabalho infantil, como contribuição 
à Conferência.
A sessão do Conselho terá informações sobre o processo preparatório, aspectos logísticos, os objetivos e 
os resultados esperados da III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.
No dia 22, o Grupo de Trabalho sobre a Dimensão Social da Globalização, terá uma apresentação sobre o 
Plano Brasil Sem Miséria, do governo federal, com a participação da Ministra e de Martin Schulz, Presidente 
do Parlamento Europeu, e Deepak Nayyar, Professor da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Deli, e da 
Comissão Mundial sobre a Dimensão social da Globalização.
20/03/2013
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CONFERÊNCIAS NACIONAIS: CAMINHO PARA AS POLÍTICAS PARTICIPATIVAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – As conferências nacionais se firmaram, nos últimos anos, como a principal política 
participativa promovida pelo governo federal, disse a Diretora do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao participar, em Santiago (Chile), do Seminário Internacional Pactos 
Sociais para uma Proteção Social mais Inclusiva, promovido pela Comissão Econômica para a América Latina 
e Caribe (CEPAL), em conjunto com a Sociedade Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).
Entre 2003 e 2010, destacou, foram realizadas no país 74 conferências nacionais em 40 temas diferentes, 
em diversas áreas das políticas públicas, envolvendo mais de 5 milhões de pessoas. Laís Abramo citou a 
importância da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, realizada em agosto do ano passado, 
em Brasília, enfatizando seu caráter tripartite e o fato de ter mobilizado cerca de 23 mil pessoas durante 
todo o processo de discussão.
No total, foram realizadas 273 conferências preparatórias à I CNETD, das quais 26 estaduais; 104 regionais; 
5 micro regionais; 138 municipais e 1 videoconferência envolvendo 78 municípios. Como resultado dessas 
discussões, consolidou-se o compromisso de construção de agendas em 11 conferências estaduais (Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins).
 Os estados de Paraná, Piauí e Alagoas, estão construindo suas agendas e quatro (Paraná, Minas Gerais, 
Pernambuco e Tocantins) assinaram Memorandos de Entendimento com o Escritório da OIT para receber 
assistência técnica. Bahia, Mato Grosso, cidades do Grande ABC e Curitiba, já têm agendas próprias.
Em sua palestra, Laís Abramo enfatizou que o Brasil apresentou avanços socioeconômicos muito significativos 
na última década, incluindo a redução da pobreza e da desigualdade social, diminuição do desemprego 
e aumento da formalização do mercado de trabalho, aumento dos rendimentos do trabalho e extensão 
da proteção social. Isso, segundo ela, deve-se a uma estratégia de desenvolvimento inclusivo (políticas de 
caráter redistributivo) e integração de políticas (econômicas, de proteção social e mercado de trabalho).
O seminário promovido pela CEPAL teve como objetivo desenvolver uma reflexão e um diálogo de alto nível 
sobre a viabilidade e consensos em favor de sistemas de proteção social mais inclusivos. Para isso, foram 
reunidos especialistas, gestores e acadêmicos de diversos países, cuja experiência e conhecimento ajudem 
a expor desafios, identificar experiências úteis e gerar análises sobre os temas propostos para discussão.
21/03/2013

BRASIL-ARGENTINA: PARCERIA PARA TRABALHOS CONJUNTOS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Presidente do Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES) da Argentina, 
Daniel Antônio Elias, o Vice- Presidente, Jose Bares, a Diretora da Caja de Jubilacion y Pensiones de la 
Provincia de Santa Fe, Alicia Berzero, o responsável pelos assuntos legais da Caja de Jubilaciones, Pensiones 
y Retiros de Córdoba, Mariano M. Mendez , e o Administrador Geral do Instituto Municipal de Previsión 
Social (IMPS), Daniel Del Collado estiveram reunidos no Escritório da OIT em Brasília, no último dia 21, com 
o Diretor-Adjunto, Stanley Gacek, com a Coordenadora Nacional do Programa de Seguridade Social, Mônica 
Cabañas Guimarães, e com a assistente de Projeto, Larissa Lamera.
O objetivo da visita dos representantes dos regimes de previdência dos funcionários públicos da Argentina foi 
conhecer o trabalho que o Programa de Cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social vem desenvolvendo, bem 
como apresentar o trabalho que o COFEPRES  faz e propor parcerias com a OIT para futuros trabalhos conjuntos.
Os dirigentes argentinos estiveram com o Presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (CONAPREV) brasileiro, Leonardo Rolim, que também é o Secretário de 
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social (MPS) e propuseram que os dois 
Conselhos, a OIT, e os governos do Brasil e Argentina, desenvolvam um trabalho conjunto com o 
objetivo que discutir a sustentabilidade dos Regimes Previdenciários dos funcionários públicos dos 
dois países.
O COFEPRES foi criado por lei de 29 de setembro de 1990 e tem por objetivo assessorar, estudar, 
pesquisar os aspectos das políticas de previdência da Argentina que envolvam as ações conjuntas 
na esfera federal e municipal dos sistemas de previdência social dos funcionários públicos daquele 
país. O Conselho busca o aprimoramento permanente dos gestores do sistema própria de previdência 
dos funcionários públicos argentinos, bem como promover as discussões necessárias para o 
aprimoramento e administração dos sistemas de previdência social do país.
28/03/2013
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O SINDICALISMO COMO “LEGISLADOR”
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – No sistema tripartite da OIT, o sindicalismo - a organização dos trabalhadores 
e trabalhadoras – é um parceiro igual aos empregadores e ao Estado e, portanto, pode ser considerado um 
dos “legisladores” fundamentais na construção do sistema internacionais de normas do trabalho.
A afirmação foi feita pelo Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Stanley Gacek, em palestra hoje (11) no Congresso Internacional de Direito Sindical promovido pelo 
Ministério Público do Trabalho em Fortaleza, Ceará. O evento, que se encerra amanhã também tem a presença 
do Procurador-geral do Trabalho, Luís Camargo, e de representantes de organizações de trabalhadores.
“O sindicalismo é um parceiro fundamental e indispensável ao diálogo social com o Estado, com os 
empregadores, em todas as instâncias”, disse Stanley Gacek. O Diretor Adjunto da OIT também falou 
sobre a relação do sindicalismo com o Estado como empregador, lembrando que a negociação coletiva na 
administração pública será um dos temas da próxima Conferência Internacional do Trabalho. A 102ª CIT 
será realizada de 5 a 20 de junho em Genebra e é a principal reunião anual da OIT, à qual comparecem 
representantes de todos os 185 países membros.
“Há uma grande oportunidade para o sindicalismo público no processo de negociação coletiva na 
administração pública: enquanto tentar negociar suas próprias demandas e melhorias nas condições de 
trabalho, também poderá pautar a discussão sobre a melhoria da qualidade nos serviços públicos”, concluiu.
O evento é realizado em parceria com o Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo 
Trabalhista (Grupe), com a Universidade Federal do Ceará e com o Fórum das Centrais Sindicais no Estado 
do Ceará (FCSEC).
11/04/2013

PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA PREMIA EMPRESAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - As organizações que executaram ações com a finalidade de promover a equidade 
de gênero e raça nas suas relações de trabalho receberão, amanhã, quinta-feira (25/4), o selo da 4ª Edição 
do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República (SPM-PR). A ministra Eleonora Menicucci, da SPM, conduzirá a solenidade, no Memorial JK, em 
Brasília, a partir das 17h.
A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a ministra Luiza Bairros, da Seppir, a representante da ONU 
Mulheres Brasil e Cone Sul, Rebecca Tavares, e Ana Carolina Querino, Coordenadora Nacional do Programa 
de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), participarão da cerimônia da entrega do Selo.
São esperados presidentes e presidentas das organizações, além de representantes de diretorias e 
superintendências. Membros dos comitês pró-equidade das organizações ganhadoras e dos comitês que 
compõem o Programa (Ad Hoc e técnico-institucional) também deverão comparecer ao evento.

Confira aqui a lista com as entidades ganhadoras:
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-articulacao-institucional-e-acoes-tematicas/pro-equidade/Pro_
organizacoes_contempladas/view

O selo Pró-Equidade de Gênero e Raça destaca o trabalho feito pelas organizações no desenvolvimento 
de novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional para alcançarem a equidade entre 
mulheres e homens no mundo do trabalho.
As cerca de 60 entidades vencedoras são instituições públicas e privadas na área de mineração, 
comunicações, tecnologia, agropecuária, prefeituras, secretarias estaduais e municipais e institutos, além 
de bancos, empresas de energia e supermercados.
As empresas desenvolveram o programa durante 12 meses (execução do Plano de Ação). Elas executaram ao 
menos 70% de das ações pactuadas e obtiveram um desempenho considerado satisfatório ou muito satisfatório.
O objetivo é eliminar todas as formas de discriminação, evidenciando publicamente o compromisso da 
organização com a equidade de gênero e etnicorracial na promoção da cidadania e a difusão de práticas 
exemplares no mundo do trabalho para a efetivação da equidade.
A definição das boas práticas é feita pelo Comitê Ad Hoc do Programa, formado por pesquisadoras de 
núcleos de gênero de diferentes universidades. Elas se reuniram pela última vez em fevereiro deste ano, 
apresentando a avaliação final do monitoramento feito pelas empresas.
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Desde a sua criação em 2006, o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça reúne boas práticas que 
contribuíram para ambientes de trabalho mais igualitários. Entre as experiências, destacam-se: instalação 
de salas de aleitamento, ampliação das licenças maternidade e paternidade, adoção de linguagem inclusiva 
nos crachás e contracheques, adaptação de uniformes e equipamentos de proteção individual, estímulo 
nos contratos de trabalho da empresa inclusive com terceirizados à equidade de gênero, raça e etnia, 
inclusão nos editais de concursos públicos dos temas equidade de gênero e diversidade entre os conteúdos 
programáticos, concessão aos pais do direito de trabalhar 30 horas semanais em caso de filhas ou filhos 
com deficiência física ou mental.
As instituições, empresas e organizações que aderem ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 
apresentam um plano de ações para a promoção da igualdade. Para receberem o Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça, é preciso que coloquem em prática ao menos 70% das ações previstas no plano. O Selo 
representa o reconhecimento feito pelas organizações no enfrentamento da desigualdade entre homens 
e mulheres no mundo do trabalho e evidencia publicamente o compromisso com a equidade de gênero e 
etnicorracial, com a promoção da cidadania e a difusão de práticas exemplares para a efetivação da igualdade.
24/04/2013

BRASIL, EUA E AS CONVENÇÕES DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O sistema normativo da OIT tem muito a contribuir em prol da justiça trabalhista 
do Brasil e dos Estados Unidos, disse o Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho no Brasil, Stanley Gacek, durante palestra no VII Congresso Internacional da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), realizada em Washington, no início do mês de abril.
Gacek traçou um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos no que diz respeito às ratificações das 
Convenções da OIT e destacou as diferenças dos sistemas jurídicos dos dois países. Isto explica o fato de o 
Brasil ter ratificado mais Convenções que os EUA, por exemplo.
O Brasil ratificou 82 Convenções da OIT que estão em vigor, de um total de 189 Convenções. Estas ratificações 
aconteceram em todas as áreas, inclusive Convenções fundamentais, convenções de governança e as 
chamadas “convenções técnicas”. O Brasil ratificou 7 das 8 convenções fundamentais, com exceção da 
Convenção 87 sobre a liberdade sindical.
Os EUA ratificaram um total de 14 Convenções, e atualmente 12 estão em vigor. Duas das Convenções 
são classificadas como fundamentais: C. 105 (abolição do trabalho forçado) e C. 182 (proibição das piores 
formas do trabalho infantil). As Convenções 53, 55, 58, 74 e 147 têm a ver com questões marítimas, a 
Convenção 80 é sobre a atualização da linguagem nas convenções para refletir a realidade organizativa e 
burocrática da OIT (Convenção adotada em 1946), a Convenção 150 é sobre as funções administrativas dos 
ministérios de trabalho, a Convenção 160 é sobre as estatísticas na área de trabalho, e a Convenção 176 é 
sobre a segurança e a saúde no setor mineiro. “Obviamente há um contraste com o número de convenções 
em vigor ratificadas pelo Brasil, 82 diante de 12”, disse Gacek.
Para resumir, sejam consideradas leis ordinárias, normas supralegais ou emendas constitucionais, 
as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil têm o efeito de lei positiva e fazem parte do sistema da 
jurisprudência no Brasil, e especialmente no judiciário trabalhista. E como vocês sabem melhor do que eu, 
há bastante referências diretas nas decisões, nas sentenças e nas súmulas do judiciário trabalhista no Brasil 
às convenções da OIT ratificadas, e aos outros instrumentos da OIT também.
Segundo as regras adotadas pela Comissão Presidencial/OIT e reconhecidas oficialmente numa declaração 
especial do Senado (1988), os EUA não podem ratificar nenhuma Convenção da OIT a menos que as leis dos 
EUA e suas aplicações, tanto no nível estadual quanto no nível federal, cumpram inteiramente (e previamente) 
com a Convenção e suas provisões.
24/04/2013

SUS É EXEMPLO DE DIÁLOGO SOCIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS – Sistema Único de 
Saúde – é um dos melhores exemplos de diálogo social e de negociação coletiva, disse o Diretor Adjunto do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Stanley Gacek. Ele participou de evento 
em Santo André (SP) sobre a democratização das relações de trabalho no SUS.
A Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), que está completando dez 
anos, tem o objetivo de estabelecer um fórum permanente de negociação entre empregadores e trabalhadores 
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do SUS, sobre todos os pontos pertinentes à força de trabalho da saúde. A finalidade é discutir a estrutura 
e a gestão administrativa do SUS, instituindo processos para tratar conflitos e demandas decorrentes das 
relações funcionais e de trabalho entre os profissionais.
“O diálogo social não é apenas um princípio entre outros da OIT, mas é o alicerce fundamental (desde 1919) 
da própria governança da nossa organização e do sistema de normas da OIT – ou seja, as convenções 
– que é, na verdade, a referência ímpar e de autoridade globalmente reconhecida em termos do direito 
internacional do trabalho. Não apenas os governos são responsáveis pela governança da OIT e pela criação 
desse direito internacional, mas também os empregadores e os trabalhadores através de um processo de 
diálogo social internacional”, disse Gacek.
O Diretor Adjunto afirmou que existe “uma grande oportunidade” para o sindicalismo público quanto ao 
processo de negociação coletiva na administração pública. Segundo ele, enquanto o sindicalismo público 
tentar a negociação das suas próprias demandas e melhorias nas condições do trabalho, também poderá 
pautar ideias sobre melhorias na qualidade dos serviços públicos e mais investimentos e melhores 
instrumentos para efetuar políticas públicas básicas.
29/04/2013

COM APOIO DA OIT, CORREIOS LANÇAM CAMPANHA CONTRA A AIDS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Foi lançada nesta terça-feira (30) a campanha “Correios contra a AIDS”, parte 
de uma ação mundial de prevenção à doença. No Brasil, o foco desta fase da campanha são 150 agências 
dos Correios do Rio Grande do Sul, Amazonas e Bahia. Elas terão material informativo disponível para a 
população. Além disso, 117 mil trabalhadores dos Correios serão capacitados para fornecerem informações 
sobre a iniciativa, atuando como multiplicadores. O curso foi elaborado em parceria entre a Universidade 
Corporativa dos Correios, Ministério da Saúde, UNAIDS e OIT, e é oferecido na modalidade educação a distância.
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil foi representado por Ana Lúcia Monteiro, 
ponto focal para HIV/Aids. Ela ressaltou que a participação da OIT nesta iniciativa está baseada nos princípios 
da Recomendação 200, que promove a igualdade de oportunidades para pessoas que vivem com o HIV em 
relação ao acesso e permanência no emprego, além do combate à discriminação.
A Recomendação reforça o compromisso da OIT contra a discriminação no mundo do trabalho e, além disso, 
mostra o empenho da Organização na promoção dos direitos humanos e dos direitos no trabalho. O tema, 
segundo Ana Lúcia Monteiro, também está inserido na promoção do Trabalho Decente no eixo que trata da 
igualdade de oportunidades e da não discriminação, tendo como diretriz maior o direito ao trabalho para todas 
as pessoas, independente de sua condição sorológica.
O vice-presidente de Gestão de Pessoas dos Correios, Larry Almeida, destacou o papel da ECT como agente de 
implementação das políticas públicas. “Graças à capilaridade da empresa, a disseminação das informações 
é ampliada e, tendo as agências como pontos de apoio, contribuímos fortemente para a educação de toda 
a população brasileira”, afirmou.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, ressaltou a relevância da 
iniciativa. “A credibilidade e a capilaridade dos Correios ajudam na disseminação dessas informações. A 
campanha também trabalha a ampliação do conhecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis.”
A ação é promovida pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), o Ministério da 
Saúde, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a União Postal Universal (UPU), o Sindicato Global 
dos Trabalhadores Postais (UNI Global Union) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Correios e Telégrafos e Similares (FENTECT).
Dados do Ministério da Saúde indicam que, no Brasil, a prevalência do HIV está em torno de 0,4% a 0,5% 
da população, índice considerado baixo na escala mundial. O país registra uma espécie de “epidemia 
concentrada” de HIV/AIDS, uma vez que jovens gays, travestis e profissionais do sexo, por exemplo, chegam 
a registrar uma prevalência de até 10%.
30/04/2013

ESPERANÇA VALE MUITO MAIS DO QUE DINHEIRO
 
Beate Andrees é chefe do Programa Especial de Ação contra o Trabalho Forçado da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)
“Quando meu avião pousou em Cuiabá, o Portão Sul para a Amazônia brasileira, o calor quase me tirou 
o fôlego. Minha primeira parada foi em um grande canteiro de obras, onde um novo estádio está sendo 
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construído para a Copa do Mundo de 2014. Durante as horas seguintes eu aprendi sobre uma iniciativa 
fascinante para evitar as formas modernas de escravidão. A ideia do projeto é simples, mas eficaz: aos 
trabalhadores que foram resgatados a partir do que é chamado de “trabalho escravo” no Brasil, ou que 
estão em risco de ser vítima de práticas de exploração laboral, é oferecido um curso de formação profissional 
de seis meses. Uma vez concluído o curso, a maioria deles são contratados por empresas em condições 
decentes de trabalho. A empresa que está construindo o estádio para a Copa do Mundo é uma delas.
Empregadores sem escrúpulos, que foram processados por uso de “trabalho escravo”, têm que pagar pesadas 
multas por danos morais. Essas multas e uma parceria inédita com empresas locais, incluindo empresas de 
construção civil, produtores de algodão e fazendas agrícolas são a espinha dorsal econômica e financeira do 
projeto. Mas é claro que isso não é suficiente. Vital para o seu sucesso é um forte sistema público e um forte 
compromisso dos envolvidos no projeto, incluindo o dinâmico superintendente do Ministério do Trabalho, que 
iniciou o projeto há quatro anos, um inspetor do trabalho incorruptível, que realmente acredita no que faz e 
instrutores profissionais da mais alta qualidade.
Falei com dois trabalhadores que agora estão empregados pela empresa de construção. Ambos cortavam 
cana de açúcar antes de serem resgatados pelos inspetores do trabalho, foram inscritos no programa de 
treinamento e reempregados. Quando lhes perguntei sobre a diferença entre seu trabalho anterior e atual, 
eles apenas balançaram a cabeça e lutaram para encontrar as palavras certas: “É tudo diferente”, disseram 
eles. “Você não pode comparar os dois empregos. Agora, recebemos um salário regular e temos horas 
regulares de trabalho”.
O que leva as pessoas a ficar em empregos que não pagam o suficiente para viver e trabalhar em condições 
humilhantes e degradantes? Quando a OIT aprovou a sua primeira Convenção contra o trabalho forçado, em 
1930, a escravidão já havia sido abolida, mas as pessoas ainda eram traficadas ou obrigadas a trabalhar em 
diferentes sistemas de servidão, escravidão ou instituições análogas à escravidão. Hoje, a coerção é mais 
sutil, mas não é menos eficaz. A pobreza e a esperança de encontrar uma vida melhor em outro lugar tornam 
as pessoas presas fáceis ao engano e abuso.
Trabalhadores que não conhecem os seus direitos podem ser ameaçados e intimidados, suas dívidas estão 
sendo manipulados e os salários não são pagos. Um funcionário me disse: “Os trabalhadores que estão em 
trabalho escravo, não tem nada a perder.” Mas muitos deles não têm nada a ganhar se denunciarem seus 
exploradores. É precisamente por isso que a iniciativa no Brasil pode fazer uma diferença tão grande. Ela 
oferece uma alternativa real e viável.
De acordo com a contagem mais recente da OIT, há quase 21 milhões de mulheres, homens e crianças em 
trabalho forçado. Isso representa cerca de três em cada mil da população de hoje e cada caso tem um impacto 
devastador na vida de um indivíduo. A grande maioria destes casos nunca é identificada e as vítimas nunca 
recebem justiça. Mulheres e meninas são desproporcionalmente afetadas.
Apesar destes números impressionantes, mudanças dramáticas ocorreram dentro de mais de uma década. 
O governo do Brasil foi um dos primeiros países a denunciar publicamente o trabalho escravo em 1995. 
Em 2000, o Protocolo de Palermo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, 
especialmente mulheres e crianças, entrou em vigor, o que levou a mudanças legais radicais em muitos 
países. Em 2011, por exemplo, os Estados-Membros da UE adotaram nova legislação que garante maiores 
direitos para as vítimas de tráfico - uma questão que tinha sido contestada nos anos anteriores.
No ano passado, o Governo de Mianmar, que havia sido sancionado e isolado internacionalmente por seu 
uso de trabalho forçado, assinou um acordo com a OIT para abolir todas as formas de trabalho forçado 
até 2015. Também em 2012, o presidente dos EUA, Barack Obama pediu medidas mais fortes para abolir 
as “formas modernas de escravidão”, um discurso que foi ecoado pelo primeiro-ministro da Austrália no 
mês passado. No Oriente Médio, alguns governos estão agora discutindo publicamente alternativas para 
o “sistema kafala”, que une trabalhadores migrantes para os seus “patrocinadores” e atribui um poder 
desproporcional aos empregadores.
Claramente, chegamos a um novo impulso na luta global contra a escravidão. A pressão para mudar as 
políticas públicas está sendo montada. Essa pressão foi crucial quando o Parlamento britânico aprovou a lei 
que aboliu o comércio de escravos transatlântico mais de 200 anos atrás, e é igualmente importante hoje. 
Mas não é o suficiente para pedir o fim destas formas intoleráveis de exploração, mas que também precisa 
pensar em como fazê-lo.
Nossa compreensão das dimensões e as causas estruturais do trabalho forçado ainda é fraca. Também 
sabemos muito pouco sobre o impacto em longo prazo de iniciativas contra o trabalho forçado. As pesquisas 
da OIT, baseadas em experiências práticas de países ao redor do mundo, podem fazer a diferença.
Quando voltei do Brasil, eu não conseguia parar de pensar que o que aconteceu em Cuiabá deve ser 
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possível em outros lugares também. É importante compartilhar as lições aprendidas com estas iniciativas 
e para lembrar aos governos a obrigação de investir na prevenção em longo prazo em relação ao trabalho 
forçado. Com a estratégia certa no lugar, impedir o problema é muito mais rentável do que enfrentar suas 
consequências. E a esperança que isso traz para os trabalhadores como os que eu conheci em Cuiabá vale 
muito mais do que dinheiro”.
30/04/2013

SEMINÁRIO OIT-MTE DISCUTE CONVENÇÃO 151 E PRÁTICAS ANTISSINDICAIS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), promove nos dias 09 e 10 de maio, seminário sobre a Convenção 151 da 
OIT. O evento acontece a partir das 9h no auditório do edifício sede do MTE, na Esplanada dos Ministérios, 
Bloco F, Térreo, em Brasília,
Para o secretário de Relações do Trabalho do MTE, Messias Melo, o seminário tem como objetivo discutir os 
principais aspectos da Convenção 151 que trata da proteção ao direito de sindicalização, dos procedimentos 
para definição das condições de emprego no Serviço Público, além de colocar em debate as questões relativas 
a “práticas antissindicais”, com o intuito de definir, ampliar e fortalecer políticas que visam à democratização 
do Estado brasileiro.
“Nosso objetivo será discutir os principais aspectos para que possamos regulamentação da Convenção 151 
da OIT, sobre a proteção do direito de sindicalização e procedimentos de definição das condições de emprego 
no Serviço Público e questões relativas a práticas antissindicais, a partir das normas da OIT, das experiências 
de outros países e da própria realidade brasileira”, destaca Melo.
O evento contará com a participação de representantes do Executivo, do Judiciário, de organizações de 
trabalhadores e empregadores e de especialistas da OIT. Entre os expositores do Seminário, o Diretor 
Adjunto do Escritório da OIT no Brasil, Stanley Gacek; o especialista em Liberdade Sindical da OIT, Horacio 
Guido, Mário Ackerman, membro da Comissão de Peritos da OIT; o procurador do Trabalho e Coordenador da 
CONALIS, Gerson Marques; o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Sérgio Mendonça, além do secretário de Relações do Trabalho do MTE, Manoel Messias Melo. 
03/05/2013

OIT APOIA REINSERÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A partir de um projeto financiado pelo Departamento de Trabalho dos Estados 
Unidos, a OIT vai apoiar a institucionalização de um programa de reinserção social e profissional de vítimas 
de trabalho escravo, que já está sendo executado no Estado do Mato Grosso. Os Estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo serão os primeiros a participar de um “piloto” do programa, adaptado para ajudar egressos do 
trabalho escravo urbano. No Pará, o alvo serão trabalhadores resgatados do trabalho escravo rural.
O anúncio foi feito hoje (6) pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, durante depoimento na Subcomissão do Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho 
Escravo do Senado Federal. O objetivo do Movimento Ação Integrada, é identificar trabalhadores em risco, 
oferecer a eles cursos de qualificação e encaminhá-los ao mercado de trabalho.
Laís Abramo ressaltou que o projeto atende as necessidades dos trabalhadores resgatados ou vulneráveis à 
situação de trabalho escravo. Estudo realizado pela OIT mostra que a maioria dos resgatados são homens, 
têm entre 18 e 44 anos, e são analfabetos ou com até dois anos de estudo. A maioria – 60% - é reincidente 
no trabalho escravo e 85 nunca fizeram cursos profissionais.
“O foco da ação integrada é justamente qualificar esses trabalhadores resgatados oferecendo paralelamente 
cursos de elevação de escolaridade, para depois inseri-los no mercado de trabalho formal, quebrando o ciclo da 
vulnerabilidade desses trabalhadores e outorgando-lhes cidadania”, disse a Diretora do Escritório da OIT no Brasil. 
Em Mato Grosso, onde o projeto começou há quatro anos, 302 trabalhadores foram beneficiados. Lá, 92% 
deles foram aprovados em cursos de qualificação e escolarização. Entre os trabalhadores que concluíram 
os cursos, 7 em cada 10 conseguiram empregos formais em 2011. Na época, auditores fiscais do trabalho 
fizeram um levantamento e identificaram que os resgatados do trabalho escravo, em sua maioria, não 
voltavam para o estado de origem. Eles permaneciam em Mato Grosso e, muitas vezes, eram aliciados 
novamente e voltavam às condições anteriores de trabalho, devido à vulnerabilidade pela carência na 
educação e na formação profissional.
Os auditores fizeram uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a OIT, além de outras 
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instituições privadas, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e promovem oficinas para 
reinserirem no mercado de trabalho os egressos do trabalho escravo.
Segundo o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Mato Grosso, Thiago Ribeiro, os recursos para o projeto 
provêm de indenizações por danos morais coletivos e multas por descumprimentos e obrigações do MPT.
“Nós temos aí, desde o início da sua execução, aproximadamente R$ 1 milhão e 400 mil revertidos para o 
projeto, sendo de 434 trabalhadores foram atendidos, o que dá aí uma, mais do que adequada e suficiente, 
considerando a importância das ações e o resgate da cidadania, uma razão de cerca de R$ 3 mil despendidos 
para cada trabalhador atendido“, afirmou. 
Assim como no projeto piloto, nas demais localidades, a expectativa é criar grande redes de proteção com a 
participação de empresas públicas e privadas, além de integrar ações já existentes em estados e municípios.
06/05/2013

NÃO HÁ TRABALHO REAL E AUTÊNTICO QUE NÃO SEJA TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Para a OIT, “não há trabalho real e autêntico a menos que ele seja trabalho 
decente, que é: trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 
equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”. A afirmação foi feita pelo Diretor Adjunto do 
Escritório da OIT no Brasil, Stanley Gacek, em palestra no Seminário Agenda Social do Trabalho 2013, 
organizado pelo CEAT- Centro de Atendimento ao Trabalhador, no Rio de Janeiro.
O CEAT é organização não governamental formada por um grupo de cidadãos e a Igreja Católica, parceira 
do Ministério do Trabalho e Emprego no atendimento a trabalhadores desempregados desde 2002 em São 
Paulo e 2010 no Rio de Janeiro. Até o momento, foi responsável pelo atendimento a mais de 1.500.000 
de cidadãos, em sua maioria desempregados de baixa escolaridade e qualificação profissional. Do evento 
também participaram o ministro do Trabalho, Manoel Dias, e o Cardeal Emérito de São Paulo, Dom Cláudio 
Hummes, fundador do CEAT.
Gacek destacou que atualmente existe, pelo menos, alguma forma de legislação de proteções básicas no 
trabalho em quase todos os Estados do mundo hoje que não existiam 150 anos atrás. Além disso, há um 
reconhecimento formal pela maioria da comunidade global das normas fundamentais do trabalho. Por 
exemplo, 173 dos 185 estados-membros da OIT já ratificaram a Convenção 182 Contra as Piores Formas 
de Trabalho Infantil, e 172 ratificaram a Convenção 29 Contra o Trabalho Forçado.
“Mas também temos que levar em conta que no mundo de hoje existem ameaças sérias, fundamentais, e 
às vezes, estruturais em relação às definições do trabalho”, ponderou o Diretor Adjunto da OIT.
Ele mencionou, como exemplo, a crise mundial de emprego, que se expressa não apenas na existência de 
aproximadamente 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo, mas também no fato de que, para 
uma grande proporção das pessoas ocupadas, o trabalho exercido não é garantia de acesso a uma vida 
digna: a metade delas recebe menos de 2 dólares ao dia, e 20% delas recebe menos de 1 dólar ao dia.
Além disso, existe uma grande preocupação com um desemprego dos jovens, um desemprego cada vez 
enraizado nas chamadas economias avançadas, com 35% dos trabalhadores jovens fora do mercado por 6 
meses ou mais, e com a situação piorando diariamente, e especialmente na Espanha, Portugal, na Grécia, 
mas também no Leste Europeu, no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. “E essa debilidade dos mercados 
de trabalho está freando o consumo privado e o crescimento econômico global em geral”, ressaltou.
Embora o Brasil tenha conseguido manter boas condições no mercado de trabalho em plena crise, Gacek 
disse que existem “problemas persistentes e bem preocupantes”. Como exemplo, citou: a discriminação 
em matéria de emprego e ocupação, a informalidade e a precarização das relações de trabalho em 
muitos setores, o desemprego juvenil, a persistência do trabalho escravo e infantil, os índices elevados 
de acidentes e óbitos no trabalho e as doenças ocupacionais, a rotatividade no emprego, os dilemas da 
terceirização, a continuação de práticas antissindicais, dentre outros, que apontam para a necessidade de 
ainda mais diálogo social, de pactos, e de reformas estruturais.
A crise global de hoje é uma preocupação para o Brasil, até porque nenhum país pode ficar inteiramente 
inoculado dos efeitos da economia global. Mas os sistemas de governança global estão reconhecendo que o 
emprego e o trabalho decente têm que ser o foco principal para a construção de respostas à crise, concluiu 
o Diretor Adjunto da OIT.
06/05/2013



UM PRÊMIO PARA LIVRO DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O livro Retrato Escravo, com fotos de João Roberto Ripper e Sérgio Carvalho, 
publicado pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, foi premiado com Menção 
Honrosa no concurso Pictures of the Year – POY Latam 2013. O livro foi premiado na categoria Melhor Livro 
de Fotografia.
A publicação foi elaborada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Fundação Vale. Ela é 
composta por fotos que mostram o ciclo da escravidão contemporânea no Brasil e revelam as péssimas 
condições de trabalho análogo ao escravo, passando pela solidão das famílias que ficam sem seus pais que 
vão para longe em busca de emprego, até o momento do resgate desses trabalhadores. As fotografias foram 
feitas no Pará, em Campos (RJ), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Ceará.
Para mais informações, clique em: http://www.nuestramirada.org/profiles/blogs/categor-as-que-ya-han-
sido-premiadas-en-el-poy-latam-2013
Para ter acesso ao livro, clique em: http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/
retrato_escravo_314.pdf
07/05/2013

O USO DO TEMPO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Estão abertas, até o dia 20 de maio, as inscrições para o workshop ‘A contribuição 
econômica de mulheres e homens: workshop de capacitação em análise de dados de uso do tempo para 
formulação de políticas públicas’. O evento será realizado de quatro a seis de agosto, no Rio de Janeiro, e 
antecede a conferência ‘Valor do Tempo: Debatendo as Diferenças Sociais’ que ocorre de sete a nove de 
agosto de 2013, também no Rio.
O workshop é uma realização da Associação Internacional para a Pesquisa de Uso do Tempo (IATUR) e do 
Comitê de Estudos de Gênero e Uso do Tempo, composto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
ONU Mulheres, Secretaria de Políticas para as Mulheres, IBGE e IPEA. Os interessados podem efetuar a 
inscrição pelo link: http://iatur.timeuse.org/workshops/Brasil-2013-BP
 O objetivo do evento é capacitar acadêmicos, pesquisadores, técnicos e gestores de departamentos públicos 
para apresentação, pesquisa e desenho de políticas públicas, utilizando dados sobre os usos do tempo. Além 
disto, buscará facilitar a criação de redes e de colaboração mútua entre os participantes. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail: rio2013@timeuse.org
A Associação Internacional de Pesquisas de Uso do Tempo é uma rede integrada por pesquisadores, 
acadêmicos, formuladores de políticas públicas e utilizadores finais dos dados de uso do tempo, demais 
de 80 países. Seu objetivo é promover padrões elevados de qualidade em relação à coleta e análise de 
dados sobre os usos do tempo; ao desenvolvimento de novas técnicas e metodologias; e à divulgação dos 
resultados das pesquisas mais recente sobre o tema.
09/05/2013

NOVO ESTUDO ANALISA ENTRAVES AO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) –  Um novo relatório sobre trabalho infantil foi divulgado em Brasília. “Brasil Livre 
do Trabalho Infantil: o debate sobre as estratégias para eliminar a exploração de crianças e adolescentes”, 
elaborado pela ONG Repórter Brasil, foi lançado durante reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos Humanos no Congresso Nacional e contou com a presença de representante da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).
Para debater os diferentes aspectos do problema, o relatório “Brasil Livre de Trabalho Infantil” apresenta 
dados gerais sobre o trabalho infantil e as dificuldades a serem enfrentadas no campo político, da justiça 
e cultural. Na sequência, traz quatro capítulos, analisando em profundidade as piores formas de trabalho 
infantil, debruçando-se sobre o trabalho doméstico, o urbano informal e ilícito, o trabalho rural e a exploração 
sexual comercial de meninas e meninos. 
Antonio Carlos Mello, representante do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, 
pela sigla em inglês) da OIT, no evento, destacou que “esta é mais uma ferramenta que pode nos ajudar no 
estabelecimento das melhores estratégias para eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil, tendo em conta 
acima de tudo a observância dos direitos das crianças e adolescente a uma formação saudável e protegida”. 
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Ele também observou que o lançamento do relatório é oportuno devido à III Conferência Global sobre Trabalho 
Infantil, que será realizada no Brasil, de 8 a 10 de outubro deste ano, evidenciando o papel de protagonismo 
do Brasil na luta pela erradicação dessa violação dos direitos humanos das crianças e adolescentes. “Este 
será o momento de discutirmos como atingir as metas globais de 2016 de eliminação das Piores Formas de 
Trabalho Infantil”, disse Mello. 
De acordo com o relatório, apesar da importante redução do trabalho infantil no Brasil verificada a partir 
dos anos 90, o país enfrenta hoje o desafio de aprimorar suas políticas e estratégias com o objetivo de 
continuar avançando em relação a esse tema. Enquanto a primeira fase foi marcada pela retirada de crianças e 
adolescentes das cadeias formais de trabalho, o desafio atual é encontrar formas de erradicar o problema nos 
“’núcleos duros” nos quais ele ainda persiste e que são mais difíceis de serem alcançados pelo poder público.  
Segundo a PNAD-IBGE, entre 1992 e 2011 o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando 
no Brasil passou de 8,4 milhões para 3,6 milhões, o que representa uma queda de 56%. Desse total de 3,6 
milhões, 89 mil tinham entre 5 e 9 anos, 1.027.000 tinham entre 10 e 14 anos e 2.557.000 tinham entre 
15 e 17 anos.
10/05/2013

TRABALHO DECENTE PARA A ÁREA DA SAÚDE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Uma iniciativa conjunta do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil e da Organização Pan- Americana de Saúde (OPAS), com o Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, deverá resultar na construção de uma agenda de 
Trabalho Decente para os servidores do Sistema Único de Saúde (SUS).
O anúncio foi feito ontem (dia 12) pela Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, durante a abertura do 
XV Congresso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), em São Paulo. Ela reforçou o 
entendimento da OIT de que “são necessários esforços concertados em nível nacional e internacional para 
aumentar a sensibilização em torno do problema das doenças profissionais e resolver, de uma vez por todas, 
os déficits de trabalho decente que estão na sua origem”.
A Diretora do Escritório da OIT no Brasil lembrou a celebração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no 
Trabalho - 28 de abril -,  quando a OIT pediu uma “urgente e vigorosa” ação global para combater o crescente 
número de doenças relacionadas ao trabalho, que causam cerca de 2 milhões de mortes por ano.
Embora as doenças profissionais causem um número de mortes seis vezes maior do que os acidentes laborais, 
estes últimos recebem maior atenção, no entendimento da OIT. As doenças profissionais representam um 
enorme custo – para os trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, bem como para o desenvolvimento 
econômico e social.
As estimativas mais recentes da OIT indicam que a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais resultam em uma perda de 4% do Produto Interno Bruto mundial em custos diretos e indiretos 
por lesões e doenças. Isso equivale a 2,8 trilhões de dólares por ano.
As mudanças tecnológicas e sociais, juntamente com as condições econômicas globais, estão agravando os 
riscos de saúde existentes e criando novos riscos. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão expostos 
a condições de trabalho insalubres e perigosas, sem recurso a qualquer sistema de proteção.
“A proteção do direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras a um ambiente seguro e saudável, que 
respeite a dignidade humana e a dignidade do trabalho, é parte integrante do conceito de trabalho decente 
e de um enfoque de inclusão e equidade social”, disse Laís Abramo.
E concluiu: “O estabelecimento de uma cultura preventiva de segurança e saúde no trabalho exige, mais do 
que nunca, o diálogo social e a troca de experiências bem sucedidas, assim como o trabalho especializado 
de pesquisa e diagnóstico em torno do tema, e a dedicação dos profissionais da área de saúde”.
13/05/2013

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Estão abertas até o dia 24 de junho as inscrições para a 5ª Edição do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e que conta com o apoio da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). O selo Pró-Equidade de Gênero e Raça destaca o trabalho feito 
pelas organizações no desenvolvimento de novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional 
para alcançarem a equidade entre mulheres e homens no mundo do trabalho.
O objetivo é eliminar todas as formas de discriminação, evidenciando publicamente o compromisso da 



195

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

organização com a equidade de gênero e etnicorracial na promoção da cidadania e a difusão de práticas 
exemplares no mundo do trabalho para a efetivação da equidade.
A definição das boas práticas é feita pelo Comitê Ad Hoc do Programa, formado por pesquisadoras de 
núcleos de gênero de diferentes universidades. Elas se reuniram pela última vez em fevereiro deste ano, 
apresentando a avaliação final do monitoramento feito pelas empresas.
Desde a sua criação em 2006, o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça reúne boas práticas que 
contribuíram para ambientes de trabalho mais igualitários. Entre as experiências, destacam-se: instalação 
de salas de aleitamento, ampliação das licenças maternidade e paternidade, adoção de linguagem inclusiva 
nos crachás e contracheques, adaptação de uniformes e equipamentos de proteção individual, estímulo 
nos contratos de trabalho da empresa inclusive com terceirizados à equidade de gênero, raça e etnia, 
inclusão nos editais de concursos públicos dos temas equidade de gênero e diversidade entre os conteúdos 
programáticos, concessão aos pais do direito de trabalhar 30 horas semanais em caso de filhas ou filhos 
com deficiência física ou mental.
As instituições, empresas e organizações que aderem ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 
apresentam um plano de ações para a promoção da igualdade. Para receberem o Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça, é preciso que coloquem em prática ao menos 70% das ações previstas no plano. O Selo 
representa o reconhecimento feito pelas organizações no enfrentamento da desigualdade entre homens 
e mulheres no mundo do trabalho e evidencia publicamente o compromisso com a equidade de gênero e 
etnicorracial, com a promoção da cidadania e a difusão de práticas exemplares para a efetivação da igualdade.
As inscrições podem ser feitas pelo envio de um e-mail para proequidade@spm.gov.br
14/05/2013

DIÁLOGO SOCIAL É FUNDAMENTAL PARA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – As práticas de Responsabilidade Social Empresarial, como expressão do 
compromisso da empresa com a sociedade em geral e com as comunidades em que atua, abarcam um 
conjunto amplo de relações com os trabalhadores, os fornecedores e consumidores, as comunidades e a 
sociedade civil.
Por isso, “o diálogo social desempenha um papel fundamental para definir projetos de desenvolvimento 
social e econômico que assegurem a promoção dos direitos humanos, tanto no interior da empresa quanto 
no seu entorno”. A afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) no Brasil, Laís Abramo, durante o I Simpósio de Responsabilidade Social da Petrobras, realizado no Rio 
de Janeiro na semana passada.
O evento foi dirigido ao público interno - participaram mais de 500 funcionários de diversas áreas e regiões 
do país - e contou com a presença de muitos especialistas, entre eles o Diretor Executivo do Pacto Global, 
a maior iniciativa de responsabilidade social empresarial do mundo e o professor de Harvard John Ruggie, 
que coordenou a elaboração do documento “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos”, 
aprovado por unanimidade em 2011 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Também participaram a 
ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o ex-ministro, 
da mesma Secretaria, Paulo Vanucchi.
Entre as principais referências da OIT sobre o tema da Responsabilidade Social Empresarial,  Laís Abramo 
destacou a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social, adotada em 
1977 e revista em 2000. De acordo com a Declaração, a RSE é um instrumento de caráter voluntário lastreado:
· Nos marcos jurídicos e práticas nacionais;
· Nas normas internacionais do trabalho pertinentes;
· Nos pactos internacionais adotados pela ONU;
· Na Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, de 1998.
A Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, por 
sua vez, constitui uma reafirmação universal do compromisso dos estados membros da Organização de 
promover um patamar mínimo de princípios e direitos no trabalho, reconhecidos como fundamentais e que 
abrangem: a liberdade sindical e o direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado e infantil, e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão.
Outras duas referências básicas da OIT para a discussão sobre RSE são o próprio conceito de Trabalho 
Decente e a sua Agenda, e a Resolução sobre a Promoção de Empresas Sustentáveis, adotada em 2007. 
Segundo essa Resolução, o ambiente propício para o desenvolvimento das empresas sustentáveis se 
baseia  em aspectos como diálogo social, educação, formação e aprendizagem permanente, proteção social 
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adequada e gestão responsável do meio ambiente, entre outros.
15/05/2013
 
DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES - 18 DE MAIO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Para marcar o 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes – data em que se realiza a campanha “Faça Bonito. Proteja nossas 
Crianças e Adolescentes”, diversas atividades estão sendo planejadas em todo o País. A campanha é realizada 
pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, com o apoio da Comissão Inter setorial de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Na mobilização, que já acontece há 13 anos, a sociedade é convidada a tomar parte do problema e assumir 
a sua responsabilidade diante do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A campanha 
tem como símbolo uma flor, acompanhada da frase “Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, 
lembrando a necessidade de garantia do direito de meninas e meninos crescerem de forma saudável e protegida.
Este ano as Redes Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e a Articulação 
Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP) também participarão. Na opinião de Karina Figueiredo, 
coordenadora do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, é 
fundamental que as comunidades sejam fortalecidas com a implementação de serviços de saúde, educação, 
assistência social, esporte e lazer para que os impactos provocados pelos megaeventos possam ser 
minimizados. “A visibilidade no cenário mundial da capacidade do Brasil de sediar eventos de grande porte 
são de extrema importância, mas não queremos que isso aconteça sem que haja a prioridade na eliminação 
das vulnerabilidades de crianças e adolescentes durante megaeventos”, acrescenta a coordenadora do 
Comitê Nacional.
Na ocasião, haverá a entrega oficial da 3ª Edição do Prêmio Neide Castanha. O prêmio é destinado a pessoas 
físicas e jurídicas que mereçam destaque por sua atuação na promoção e defesa dos direitos infanto-juvenis 
no enfrentamento da violência sexual.
Na última quarta-feira, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) lançaram, em Brasília, o novo Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
O Plano está dividido em 5 eixos: Prevenção; Atenção; Defesa e Responsabilização; Protagonismo 
(Participação); Comunicação e Mobilização Social; Estudos e Pesquisas.  
A estimativa é que mais de 3 mil municípios em todo o país participem de mobilizações em torno do dia 18 de maio, 
que incluem palestras, workshops e caminhadas. As ações são realizadas pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com apoio da SDH/PR e organizações da sociedade civil.
Durante a solenidade foram apresentados os agraciados pela 3º edição do Prêmio Neide Castanha de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes. A premiação é uma homenagem a Neide Castanha, reconhecida 
defensora dos direitos humanos que dedicou parte de sua vida a lutar contra a violência a que são submetidas 
crianças e adolescentes no Brasil. O prêmio é destinado a pessoas físicas e jurídicas que mereçam destaque 
por sua atuação na promoção e defesa dos direitos infanto-juvenis no enfrentamento da violência sexual.
 
Confira abaixo a relação dos contemplados:

Boas Práticas – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos (CDCA-RO);
Cidadania – Renato Roseno;
Produção de Conhecimento – Serviço 123Alô! – A voz da criança e do adolescente (Instituto Noos);
Protagonismo de Crianças e Adolescentes – Programa de Enfrentamento à Exploração Sexual - Associação 
Barraca da Amizade (Projeto Reviver);
Responsabilidade Social – Salobo - Projeto de Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes (VALE).
Homenagem Especial – Graça Gadelha e Márcia Santana (in memorian)
 
Para mais informações e programação dos eventos acesse:
http://facabonitocampanha.blogspot.com.br/
16/05/2013
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NAÇÕES UNIDAS E GOVERNO FEDERAL RENOVAM COMPROMISSO PELA SEGURANÇA 
ALIMENTAR DOS POVOS INDÍGENAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Durante os últimos três anos, as Nações Unidas e o Governo Brasileiro realizaram 
o Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas (PCSAN) na 
região do Alto Rio Solimões (Amazonas) e Dourados (Mato Grosso do Sul). Nesta segunda e terça-feira, 
dias 27 e 28, ocorrerá o Seminário de Encerramento do Programa Conjunto, quando as Nações Unidas e o 
Governo reafirmam o compromisso de continuar trabalhando pelo fortalecimento da segurança alimentar e 
nutricional dos povos indígenas.
O primeiro dia será dedicado a discussões sobre os desafios da segurança alimentar e nutricional dos povos 
originários e apresentação dos principais resultados do PCSAN. Estarão presentes parceiros e beneficiários 
dos municípios de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga (região do Alto Rio Solimões) e de 
Dourados (Mato Grosso do Sul). O encontro também promoverá o intercâmbio entre as duas regiões, a partir 
de boas práticas, lições aprendidas e desafios em comum.
No segundo dia, o Coordenador Residente das Nações Unidas e autoridades do Governo assinam Carta 
de Intenções para continuar os trabalhos pela promoção da segurança alimentar e nutricional dos povos 
indígenas. “No Brasil, o Sistema ONU e o Governo federal têm desenvolvido um trabalho conjunto para buscar 
a superação das barreiras que ainda impedem a participação inclusiva e o exercício ativo de cidadania destas 
populações. Dentre as ações executadas, está o Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional 
de Mulheres e Crianças Indígenas – PCSAN”, afirma o Coordenador Residente das Nações Unidas no Brasil, 
Jorge Chediek. O Programa Conjunto tem sido realizado por cinco organismos do Sistema das Nações Unidas 
(FAO, OIT, OPAS/OMS, PNUD e UNICEF) e pelo Governo Brasileiro, por meio da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI/Ministério da Justiça), Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/Ministério da Saúde), Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e Agência Brasileira de Cooperação. O Programa é uma 
iniciativa do Fundo para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (F-ODM), criado a partir de 
doações do Governo da Espanha, com o objetivo de contribuir para o alcance dos ODM.
O Fundo para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (F-ODM)
O F-ODM se estabeleceu em 2007 por meio de acordo entre o Governo da Espanha e o Sistema das Nações 
Unidas, com o objetivo de acelerar os progressos para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Com uma contribuição total de aproximadamente 900 milhões de dólares, o F-ODM financiou 130 Programas 
Conjuntos em oito janelas temáticas, em 50 países ao redor do mundo, além de alianças globais e iniciativas 
temáticas de gestão do conhecimento.
O Fundo articula-se em oito janelas temáticas, com o objetivo de fortalecer a coerência e eficácia das 
intervenções de desenvolvimento por meio da colaboração entre Governo e agências, fundos e programas das 
Nações Unidas. O F-ODM opera utilizando a modalidade de Programas Conjuntos (PC).
Na Janela Temática “Criança, Segurança Alimentar e Nutrição”, são 24 projetos com o valor total de 134,5 
milhões de dólares. Trata-se da janela temática mais volumosa do F-ODM, representando 20% do valor total. 
O objetivo desta janela temática é contribuir para atingir as metas dos ODM de reduzir a mortalidade infantil 
e erradicar a pobreza extrema e a fome.
Os 24 Programas Conjuntos abrangem muitos temas e resultados, porém com similitudes entre todos. 
Eles visam contribuir com: 1) melhoraria da segurança alimentar e nutrição de crianças e mulheres, e 2) 
fortalecimento das capacidades do governo para resolver os problemas de segurança alimentar e nutricional.
 
O Programa Conjunto

O Programa Conjunto “Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil” 
(PCSAN) foi aprovado pelo F-ODM no dia 14 de Dezembro de 2009.
O PCSAN tem como objetivo geral contribuir com a melhoria da segurança alimentar e nutricional de 
crianças e mulheres indígenas nos municípios de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga, 
região do Alto Rio Solimões (Amazonas) e em Dourados (Mato Grosso do Sul). As duas regiões se destacam 
pela concentração de povos indígenas e, sobretudo, pelos desafios em termos de garantia de direitos de 
crianças e mulheres indígenas, segmentos populacionais mais vulneráveis em termos de acesso à saúde e 
à alimentação adequada, direitos humanos fundamentais para todo cidadão.
O Programa Conjunto tem como eixo estrutural a ampliação do acesso a serviços e políticas públicas 
considerando os aspectos culturais e sociais da população. Todas as atividades relacionadas com o incremento 
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do fornecimento de serviços de segurança alimentar, nutrição e saúde são coordenadas por meio de ações 
de empoderamento dos povos indígenas. Por isso, há um conjunto de instituições públicas, universidades, 
entidades da sociedade civil, lideranças e organizações indígenas envolvidas na implementação das ações. 
As atividades do projeto incluem também o fortalecimento da capacidade institucional das entidades 
públicas e organizações indígenas para apoiar o estabelecimento de redes Inter setoriais e a participação 
social. E a ação integrada e participativa entre as autoridades públicas e os povos indígenas está presente 
na implementação direta das ações e nos fóruns de controle social.
As ações atendem demandas das comunidades e prioridades estabelecidas nos programas governamentais 
do Brasil, bem como desafios identificados durante a realização das atividades, sem perder de foco a 
contribuição ao país para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente na redução 
da fome e das taxas de mortalidade infantil, o que não seria possível sem o apoio de parceiros nacionais, 
regionais e locais.

São cinco os eixos de atuação do PCSAN:

·         Fortalecimento Institucional.
·         Empoderamento Comunitário.
·         Produção de material culturalmente adaptado.
·         Disseminação de boas práticas.
·         Gestão, avaliação e monitoramento.

27/05/2013

IBGE PUBLICA MAPA DO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em atendimento ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, ao Ministério Público do Trabalho - MPT, 
ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e à Organização Internacional do Trabalho - OIT, publicou hoje 
(28), no seu portal, mapa de indicadores selecionados sobre a situação das crianças e adolescentes de 10 
a 17 anos de idade, no que concerne a trabalho e educação, com base nos resultados da amostra do Censo 
Demográfico 2010.
A publicação deste mapa tem como principal objetivo subsidiar a elaboração dos Planos Plurianuais - PPA 
dos Municípios, especialmente no que se refere à formulação de políticas públicas de combate ao trabalho 
de crianças e adolescentes e à definição de suas metas.
A publicação será referência para a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada em 
outubro em Brasília. No Brasil, o trabalho de menores de idade só é permitido em situações especiais, como 
na condição de aprendiz.
Todos os resultados apresentados também estão disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática 
- SIDRA. Eles envolvem informações sobre características demográficas, de educação e trabalho, com o 
objetivo de mostrar a distribuição no território nacional das pessoas de 10 a 17 anos de idade ocupadas e 
também daquelas não alfabetizadas e fora da população estudantil. 
Para conhecer o mapa de indicadores sobre trabalho infantil, clique no link http://censo2010.ibge.gov.br/
apps/trabalhoinfantil/
28/05/2013

III CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Começa na próxima semana uma das etapas mais importantes das ações 
preparatórias à III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada de 8 a 10 de outubro em 
Brasília. De 3 a 28 de junho serão realizados os Encontros Regionais durante os quais serão definidas as 
delegações ao Encontro Nacional e, posteriormente, à Conferência.
A previsão é de que 1,5 mil pessoas de 193 países participem do evento, que discutirá estratégias para 
acelerar o combate às piores formas de trabalho infantil até 2016, eliminando-o até 2020.
O Brasil vai promover cinco Encontros Regionais preparatórios para a III Conferência Global sobre Trabalho 
Infantil. Esses eventos serão coordenados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e vão discutir o 
documento base que será apresentado a todos os países participantes da Conferência Global e o documento 
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Brasil, a ser debatido nas etapas nacionais.
Os representantes de cada estado que vão participar do Encontro Nacional e da III Conferência Global sobre 
Trabalho Infantil serão escolhidos nos Encontros Regionais. A conferência nacional está marcada para 
agosto. A III Conferência Global sobre Trabalho Infantil tem por tema Estratégias para Acelerar a Erradicação 
das Piores Formas de Trabalho Infantil.
 
Encontros Regionais para a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil

O horário dos encontros será de 08:00 às 18:00 horas para o primeiro dia (com reunião do grupo de relatores 
após este horário) e, 08:00 às 13 horas do dia seguinte.
 Dias 03 e 04 de junho – Encontro Preparatório para a III CGTI – Região Nordeste - Auditório da Reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Campus Universitário, Avenida Senador Salgado Filho 
s/n, Lagoa Nova, Natal/RN. Responsáveis: Marinalva Cardoso Dantas e Célia Maria Galvão de Menezes - 
E-mails: marinamovel@ig.com.br e celia.menezes@mte.gov.br
Dias 06 e 07 de junho – Encontro Preparatório para a III CGTI – Região Sul - Auditório da Superintendência 
de Administração do Ministério da Fazenda – RS - Avenida Loureiro da Silva, 445, 11º andar, Centro, Porto 
Alegre/RS. Responsáveis: Roberto Padilha Guimarães e Eridan Moreira Magalhães - E-mails: roberto.
guimaraes@mte.gov.br e eridan.magalhaes@mte.gov.br
Dias 10 e 11 de junho – Encontro Preparatório para a III CGTI – Região Centro-Oeste – Escola de Saúde 
Pública - Avenida Senador Filinto Muller, nº 1.480, Bairro Ipiranga, Campo Grande/MS. Responsáveis: Regina 
Rupp Catarino e Marcela Pinheiro Alves da Silva. E-mails: regina.catarino@mte.gov.br e  marcela.alves@mte.gov.br
Dias 13 e 14 de junho – Encontro Preparatório para a III CGTI – Região Sudeste – Centro Universitário UNA 
– Rua Aimorés, 1.451, Lourdes, Belo Horizonte/MG – Responsável: Elvira Míriam Veloso de Mello Cosendey 
- E-mail: elvira.cosendey@mte.gov.br 
Dias 27 e 28 de junho – Encontro Preparatório para a III CGTI – Região Norte - Auditório Albano Franco, 
Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) - Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.588, Bairro de Nazaré, 
Belém/PA – Responsável: Deise Mácola de Freitas - E-mail: deise.freitas@mte.gov.br
29/05/2013

NÃO AO TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO!
 
Não ao trabalho infantil doméstico!
Em todo o mundo, muitas crianças e adolescentes estão envolvidos com o trabalho doméstico, remunerados 
ou não, em domicílios de terceiros. Estas crianças e adolescentes estão particularmente vulneráveis à 
exploração porque, muitas vezes, o trabalho infantil doméstico ocorre de maneira invisível aos olhos do 
público, estando as crianças e adolescentes isoladas e longe de suas famílias. Casos de maus tratos e abuso 
de crianças no trabalho doméstico são muito comuns.
Em 2013, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil conclama a:
• Reformas legislativas e políticas para assegurar a eliminação do trabalho infantil doméstico.
• Ratificação pelos Estados membros da OIT da Convenção (N.º 189) da OIT sobre o trabalho decente para 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos e a sua aplicação simultaneamente às Convenções da OIT sobre 
o trabalho infantil.
•  Ações para reforçar o movimento mundial contra o trabalho infantil e para desenvolver a capacidade das 
organizações de trabalhadores (as) domésticos (as) para tratar desta questão.
A natureza e a dimensão mundial do problema do trabalho infantil doméstico
Muitas crianças estão envolvidas em trabalho doméstico. Pesquisas recentes têm ilustrado a dimensão 
deste problema:
•  15,5 milhões de crianças em todo o mundo estão envolvidas em trabalho doméstico, remunerado ou não, 
em casa de terceiros;
• A grande maioria das crianças trabalhadoras domésticas são meninas (72%).
• 47% das crianças trabalhadoras domésticas têm menos de 14 anos e, dessas, 3,5 milhões têm entre 5 e 
11 anos de idade e 3,8 milhões têm entre 12 e 14 anos.
• Muitas crianças realizam trabalho doméstico em consequência de serem vítimas de trabalho forçado ou 
de tráfico de pessoas. Embora se desconheça o número exato, estima-se que 5,5 milhões de crianças se 
encaixem nessa categoria.
• O trabalho infantil doméstico é um fenômeno presente em todas as regiões do mundo, sem exceção.
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• Devido à invisibilidade do trabalho doméstico e ao fato de frequentemente as leis trabalhistas serem 
mais frágeis nesse setor, esta categoria está submetida a vulnerabilidades específicas. Casos de abuso de 
trabalhadores (as) domésticos (as) não são raros e crianças e adolescentes são particularmente vulneráveis. 
As normas da OIT relativas ao trabalho infantil exigem particular atenção para a situação das meninas, bem 
como esforços para chegar às crianças que correm um risco especial.

Ratificação e implementação da Convenção 189 da OIT sobre Trabalho Decente para os Trabalhadores (as) 
Domésticos (as)

Em 2011, a OIT adotou a Convenção 189 e a Recomendação 201 sobre o trabalho decente para os (as) 
trabalhadores (as) domésticos (as). A Convenção 189 transmite uma mensagem clara: os trabalhadores 
domésticos, como os outros trabalhadores, têm o direito a condições de trabalho e de vida decentes.
No que diz respeito à eliminação do trabalho infantil, a Convenção 189 pede aos Estados-Membros que 
estipulem uma idade mínima para os trabalhadores domésticos que deve ser consistente com as convenções 
da OIT relativas ao trabalho infantil e não inferior ao estabelecido para os trabalhadores em geral.
As Convenções da OIT relativas ao trabalho infantil estão entre as mais amplamente ratificadas, ajudando 
a assegurar às crianças e adolescentes a proteção adequada a seu desenvolvimento integral. A Convenção 
189 e a Recomendação 201 fornecem um apoio adicional para esses esforços devido a sua orientação clara 
sobre como prevenir o trabalho infantil. A ratificação e a implementação da Convenção 189 da OIT pelos 
Estados-Membros será um passo importante para a promoção do trabalho decente para os trabalhadores 
domésticos, e é essencial para eliminar o trabalho infantil no setor.
 
Ações de Parceiros Sociais na prevenção e eliminação do trabalho infantil doméstico

Embora os governos devam assumir a liderança na luta contra o trabalho infantil, as normas da OIT, como 
a Convenção 189, ressaltam o importante papel que as organizações de empregadores e de trabalhadores 
podem desempenhar na criação e implementação de programas de ação contra o trabalho infantil.
O movimento sindical internacional desempenhou um papel ativo no processo que levou à adoção da 
Convenção 189 e da Recomendação 201. Representantes dos empregadores também têm manifestado 
a sua disponibilidade para o diálogo de forma a proporcionar aos (às) trabalhadores(as) domésticos(as) 
condições dignas de trabalho.
Os parceiros sociais têm um papel fundamental na promoção da organização e capacitação dos(as) 
trabalhadores(as) domésticos(as) e de seus empregadores para melhor envolvê-los na implementação da 
Convenção 189 e, portanto, também eliminar o trabalho infantil doméstico e proteger trabalhadores (as) 
adultos (as).
 
O Movimento Mundial contra o trabalho infantil

Os governos, as organizações de trabalhadores e empregadores, bem como a as organizações da sociedade 
civil desempenham um papel importante na mobilização mundial contra o trabalho infantil. É prioritário 
construir um movimento mundial para eliminar o trabalho infantil doméstico em nível global, nacional e local.
O Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil promove a conscientização e ação para eliminar o trabalho infantil. 
O apoio ao Dia Mundial vem crescendo a cada ano e em 2013 esperamos que essa data seja amplamente 
apoiada.
• Contamos com a sua participação e de sua organização para fazer parte do Dia Mundial 2013.
• Para mais informações contate brasilia@oitbrasil.org.br
10/06/2013

PARA A OIT, BRASIL AVANÇA NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A comemoração do 12 de junho – Dia Mundial de combate ao trabalho infantil 
– é uma oportunidade para lembrar que o Brasil está promovendo avanços importantes neste tema, que 
“se constitui numa grave violação dos Direitos Humanos e dos direitos fundamentais no trabalho”, disse a 
Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao participar do 
seminário Proteção Social e Trabalho Infantil, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
A Diretora da OIT lembrou que o Congresso brasileiro acaba de aprovar a Emenda Constitucional que garante 
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aos empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores e que isso representa um “passo 
fundamental” para resgatar o trabalho doméstico no Brasil e o combate ao trabalho infantil, uma vez que continua 
valendo a regra pela qual nenhuma criança menor de 18 anos pode exercer funções de trabalho doméstico.
Ela lembrou também o relatório Erradicar o trabalho infantil no trabalho doméstico, divulgado pela OIT, no 
qual se constata que 10,5 milhões de crianças em todo o mundo, a maioria das quais são menores de idade, 
trabalham como trabalhadores domésticos em casas de outras pessoas, em alguns casos em condições 
perigosas e análogas à escravidão.
Por isso, disse Laís Abramo, a realização da III Conferência Global de Trabalho Infantil, que será realizada em 
Brasília, de 8 a 10 de outubro deste ano, se reveste de importância cada vez maior. “O Brasil é reconhecido 
internacionalmente pelo compromisso com a erradicação do trabalho infantil. A Conferência servirá para discutir 
as políticas públicas adequadas para atacar o problema e relatar experiências bem sucedidas”, acrescentou. 
Laís Abramo também participou do lançamento de um estudo feito pelo Fórum Nacional para a Erradicação 
do Trabalho Infantil (FNPETI), do qual a OIT faz parte, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O documento traz dados sobre o trabalho infantil doméstico no Brasil e constata que, 
enquanto o número de crianças e adolescentes na faixa etária entre 5 e 17 anos que trabalhavam caiu 17,9% 
entre 2008 e 2011, o número de casos de crianças e adolescentes ocupadas no trabalho infantil doméstico 
diminuiu de 325 mil (2008) para 258 mil (2011) - uma redução de 67 mil casos. Em termos proporcionais, 
a redução foi de apenas 0,2 pontos percentuais: de 7,2% em 2008 para 7% em 2011.
De acordo com o estudo divulgado pelo FNPETI, em 2011, dos 3,7 milhões de crianças e adolescentes 
em situação de trabalho infantil, 57,5%, ou seja, 2,1 milhões de crianças e adolescentes trabalhavam e 
ainda eram responsáveis pelas tarefas domésticas em suas próprias casas. Ou seja, as mesmas atividades 
(lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar de crianças, etc.) realizadas por aqueles que prestam serviços 
domésticos para outras famílias, são realizadas também por eles em suas próprias casas, segundo Isa 
Oliveira, secretária executiva do FNPETI. 
De acordo com a pesquisa de 2011, 93,7% do universo de crianças e adolescentes ocupados no trabalho 
infantil doméstico são meninas (241 mil). Os meninos somam 16 mil. E 67% dos trabalhadores infantis 
domésticos são negros (172.666) enquanto os não negros somam 85.026. “Esses dados expressam a 
iniquidade de gênero e raça que ocorre no trabalho infantil doméstico”, afirma Isa.
Números nos Estados – Em 2011, do universo de 258 mil crianças e adolescentes (entre 5 e 17 anos) 
em situação de trabalho infantil doméstico que prestavam serviços para outras famílias, 102.668 (39,8%) 
estavam na Região Nordeste; 66.663 pessoas (25,9%) no Sudeste; 35.590 (13,8%) no Norte; 34.755 
(13,5%) no Sul e 18.015 (7%) no Centro-Oeste.
No mesmo período, os estados de Minas Gerais (31.316), Bahia (26.564), São Paulo (20.381) e Pará (19.309) 
apresentavam os maiores números absolutos de crianças e adolescentes em situação de trabalho doméstico.
Apesar da redução do número de ocupados nos serviços domésticos no período de 2008 a 2011, de 325 
mil para 258 mil, os estados do Pará, Alagoas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e 
Rio de Janeiro apresentaram aumento proporcional de crianças e adolescentes ocupados em atividades 
domésticas.
Em 2011, 30 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil – ou seja, 11,56% dos 258 mil – 
viviam nas regiões metropolitanas de Salvador, Fortaleza, Distrito Federal, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, 
Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.
13/06/2013

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS SOBRE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O trabalho decente, com foco nas ações no combate ao trabalho escravo e ao 
trabalho infantil, será o tema principal do Seminário Internacional de Boas Práticas sobre Trabalho Decente, 
que será realizado pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, entre os dias 24 
e 27 deste mês. As atividades serão divididas entre Brasília e Cuiabá, Mato Grosso.
A abertura do Seminário será feita pela Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo, com a palestra Contexto do 
Trabalho Infantil e Trabalho Forçado no Marco da Busca do Trabalho Decente para Todos e Todas. O evento 
tem um formato tripartite, isto é, com representações do Governo e de organizações de empregadores e de 
trabalhadores, e contará com delegações de 9 países, incluindo o Brasil. A representação dos trabalhadores 
do Brasil será feita pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) indicada oficialmente pelo Departamento de 
Atividades com Trabalhadores – ACTRAV, da OIT. Já a representação de empregadores brasileira, conforme 
indicada pelo Departamento de Atividades com Empregadores - ACTEMP, será de responsabilidade da 
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Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O evento faz parte das atividades do Programa de Cooperação Sul-Sul e horizontal implementado entre 
países da região, que a OIT apoia desde 2009, e contará com delegações tripartites da Bolívia, Brasil, 
Equador, Haiti, Paraguai e Peru, além de especialistas da Argentina, Colômbia, Panamá e Uruguai. Outros 
projetos da OIT,  nas áreas de trabalho decente e de combate ao trabalho escravo, são co-organizadores do 
evento. O enfoque principal estará nas experiências de combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, 
enfatizando especialmente a situação de adolescentes trabalhadores de 14 a 17 anos de idade e povos 
indígenas. O seminário permitirá também às delegações dos países participantes obter uma visão geral das 
diferentes experiências de Cooperação Sul-Sul e horizontal desenvolvidas na região nos temas de trabalho 
infantil nos últimos anos, e um balanço de seus resultados e perspectivas.
A programação inclui uma visita de campo das delegações a duas das experiências que serão apresentadas 
na ocasião: i) o programa de combate às piores formas de trabalho infantil através da inclusão de adolescentes 
trabalhadores de 14 a 17 anos no sistema nacional de aprendizagem (Programa Me Encontrei) e, ii) o 
programa de combate ao trabalho escravo por meio da inclusão produtiva (Programa de Ação Integrada). 
Esta visita será realizada na cidade de Cuiabá, no dia 27 de junho.
18/06/2013

COMPROMISSO CONTRA TRABALHO INFANTIL E FORÇADO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O trabalho infantil e o trabalho forçado podem ser erradicados desde que haja um 
compromisso sustentado da comunidade internacional (trabalho conjunto de governos, outras instituições 
do Estado, organizações de empregadores e de trabalhadores e demais organizações da sociedade civil) e 
que sejam enfrentadas tanto suas manifestações mais evidentes quanto suas causas sistêmicas.
A afirmação foi feita hoje (24) pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, na abertura do Seminário Internacional de Boas Práticas sobre Trabalho Decente, em 
Brasília. O evento se destina a discutir o trabalho decente com foco nas ações de combate a esses dois 
problemas. O seminário será realizado até o dia 27 e as atividades serão divididas entre Brasília e Cuiabá, 
Mato Grosso.
Para reforçar sua informação, a Diretora da OIT lembrou que existe uma “consciência crescente de empresas 
e empregadores de que o trabalho infantil e trabalho forçado podem estar presente nas cadeias produtivas 
de grandes e modernas empresas e não apenas em empresas informais dos países em desenvolvimento”, e 
isso se torna um fator positivo no combate a essas práticas.
“O trabalho forçado e o infantil são antíteses do trabalho decente e representam graves violações aos direitos 
humanos e aos direitos fundamentais do trabalho”, disse Laís Abramo, lembrando que os dois problemas 
estão fortemente interligados. A maioria dos trabalhadores resgatados do trabalho forçado no Brasil são 
homens entre 18 e 44 anos; analfabetos, com até 2 anos estudo; 96% deles começaram a trabalhar antes 
dos 14 anos, 85% antes dos 12 anos. Além disso, ambas são formas inaceitáveis de trabalho, cuja prevenção 
e eliminação tem sido declarada uma das prioridades globais da OIT.
O evento tem um formato tripartite, isto é, com representações do Governo e de organizações de empregadores 
e de trabalhadores, e contará com delegações de 9 países, incluindo o Brasil. A representação dos 
trabalhadores do Brasil será feita pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) indicada oficialmente pelo Grupo 
dos Trabalhadores do Conselho de Administração da OIT. Já a representação de empregadores brasileira, 
conforme indicada pelo Grupo de Empregadores, será de responsabilidade da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).
O evento faz parte das atividades do Programa de Cooperação Sul-Sul e horizontal implementado entre 
países da região, que a OIT apoia desde 2009, e contará com delegações tripartites da Bolívia, Brasil, 
Equador, Haiti, Paraguai e Peru, além de especialistas da Argentina, Colômbia, Panamá e Uruguai. Outros 
projetos da OIT, nas áreas de trabalho decente e de combate ao trabalho escravo, são co-organizadores do 
evento. O enfoque principal estará nas experiências de combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, 
enfatizando especialmente a situação de adolescentes trabalhadores de 14 a 17 anos de idade e povos 
indígenas. O seminário permitirá também às delegações dos países participantes obter uma visão geral das 
diferentes experiências de Cooperação Sul-Sul e horizontal desenvolvidas na região nos temas de trabalho 
infantil nos últimos anos, e um balanço de seus resultados e perspectivas.
A programação inclui uma visita de campo das delegações a duas das experiências que serão apresentadas 
na ocasião: i) o programa de combate às piores formas de trabalho infantil através da inclusão de adolescentes 
trabalhadores de 14 a 17 anos no sistema nacional de aprendizagem (Programa Me Encontrei) e, ii) o 
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programa de combate ao trabalho escravo por meio da inclusão produtiva (Programa de Ação Integrada). 
Esta visita será realizada na cidade de Cuiabá, no dia 27 de junho.
24/06/2013

NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM GÊNERO E RAÇA NO MUNDO DO TRABALHO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho, 
do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, acaba de divulgar seu quinto boletim 
de atividades, que tem como destaque a reunião de pontos focais de gênero da OIT em países de língua 
portuguesa, realizada em Lisboa. Também está disponível a versão em espanhol.
Esta nova edição do boletim também traz notícias sobre o lançamento em Lisboa, da versão em língua 
portuguesa do Módulo de Capacitação em Inspeção do Trabalho e Igualdade de Gênero. O lançamento 
ocorreu durante a Conferência Internacional Contributos para uma perspectiva de género nas relações 
laborais: da ação inspetiva à contratação coletiva, promovida pela Comissão para Igualdade no Trabalho e 
no Emprego (CITE), de Portugal.
Outro destaque mostra que após três anos e seis meses de implementação, foram encerrados os trabalhos 
do Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. O programa foi financiado 
pelo Fundo para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, executado por seis agências da 
ONU (PNUD, ONU Mulheres, UNFPA, OIT, Unicef e ONU Habitat) e teve como contrapartes a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
Entre as principais ações do Programa está o apoio à implementação dos Planos Nacionais de Políticas 
para as Mulheres e de Promoção de Igualdade Racial e a promoção da transversalidade dos princípios de 
equidade de gênero, raça e etnia nas políticas de desenvolvimento humano.
24/06/2013

DIÁLOGO SOCIAL É ALICERCE DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
no Brasil, Stanley Gacek, participou da abertura do III Congresso Nacional da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores (NCST), no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CTE/CNTI), em Luziânia (GO), ao qual esteve presente também o ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias.
“Os trabalhadores, trabalhadoras e suas organizações fazem parte imprescindível da governança e do 
direito internacional produzido pela OIT, através do processo de diálogo social, um alicerce fundamental 
da nossa Organização”, disse Gacek. E acrescentou: “na OIT, o movimento sindical é um parceiro igual aos 
empregadores e ao Estado. Não apenas os governos são responsáveis pela criação do direito do trabalho 
internacional incorporado pelos Estados do mundo – as Convenções e outras normas do trabalho – mas 
também os empregadores e os trabalhadores representados pelos sindicatos”.
“Agora há um momento singular no Brasil para praticar e realizar os valores do diálogo social, absolutamente 
essenciais à democracia, à paz e à justiça social. O movimento sindical brasileiro é um ator e um interlocutor 
absolutamente indispensável a esse processo”, disse o Diretor Adjunto da OIT.
 O congresso da NCST será encerrado nesta sexta-feira (28) e debateu temas como trabalho decente, saúde 
e segurança no trabalho, igualdade de oportunidade e combate à discriminação, terceirização de mão de 
obra, entre outros. Participaram mais de 1.500 delegados de entidades filiadas que representam cinco 
confederações, 82 federações e aproximadamente 1.100 sindicatos, num universo de mais de 10 milhões 
de trabalhadores.
28/06/2013

AÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO AMAZONAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Pelo segundo ano consecutivo, a luta contra o trabalho infantil no Amazonas 
contou com o apoio de dois tradicionais rivais no Festival Folclórico da cidade de Parintins, realizado na 
semana passada e cuja repercussão é nacional. Em uma ação da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Estado, que contou com a assistência técnica da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
os bois Garantido e Caprichoso participaram de um trabalho de conscientização contra o trabalho infantil.
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O objetivo da mobilização foi firmar a carta de compromisso para implementação e fortalecimento das 
ações na erradicação do trabalho infanto-juvenil, definindo estratégias de garantia dos respectivos direitos. 
O ato mobilizou órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente, turistas e cidadãos do município 
e foi encerrado com um show, para o lançamento da toada ‘Ciclo da Vida’, música-tema na erradicação do 
trabalho infanto-juvenil no Estado.
Mais de 2.900 crianças trabalham informalmente na Ilha Tupinambarana, segundo dados do censo 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas vésperas do Festival Folclórico, a exploração das 
crianças aumenta devido à busca pelo aumento da renda familiar e as crianças são usadas para panfletagem, 
venda ambulante, trabalho doméstico e exploradas sexualmente.
01/07/2013

EVENTOS ESPORTIVOS SÃO CENÁRIOS PARA CAMPANHA CONTRA O TRÁFICO HUMANO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A Secretaria estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro 
lançou o projeto Gift Box, na estação Bonsucesso do teleférico do Complexo do Alemão. O projeto consiste 
na colocação de grandes “caixas de presentes” com mensagens que instigam a curiosidade do público. Ao 
entrar nelas, o visitante vai conhecer a história de pessoas que já foram traficadas. A ação é uma campanha 
internacional contra o tráfico de pessoas. Central do Brasil, Copacabana, Cinelândia, Campo Grande e Duque 
de Caxias também receberão o projeto.
A iniciativa é uma parceria com a ONG inglesa Stop The Traffik, que conta com o apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e que realizou a mesma ação durante as Olimpíadas de Londres. Será a 
primeira vez que as caixas sairão de Londres. O objetivo da iniciativa é chamar a atenção da população para a 
necessidade de combater o tráfico de pessoas e erradicar o trabalho escravo. A Gift Box contará com voluntários, 
que vão ajudar a conscientizar a população sobre o problema, dando explicações e distribuindo panfletos.
Os relatos dentro da caixa vão detalhar a realidade das pessoas traficadas, dando informações ainda sobre 
problemas como exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal de crianças e tráfico de drogas. O projeto 
será realizado de forma experimental no Rio durante o encerramento da Copa das Confederações e a Jornada 
Mundial da Juventude (de 23 a 28 de julho). A intenção é que a iniciativa sirva de teste para o projeto que 
será desenvolvido durante a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas de 2016.
Segundo a última Estimativa mundial sobre o Trabalho Forçado da OIT, cerca de 21 milhões de pessoas são 
vítimas de trabalho forçado. Isto é, estão presas em empregos que lhes foram impostos por meio da coerção 
ou engano e os quais não podem abandonar.
A maioria das formas de tráfico de seres humanos pode ser considerada trabalho forçado e, portanto, os 
dados refletem o âmbito geral do tráfico de seres humanos com fins de exploração laboral e sexual, que é 
considerada por muitos como a escravidão moderna.
As estimativas da OIT mostram que no mundo três de cada 1.000 pessoas são vítimas de trabalho forçado 
neste momento.
Noventa por cento das vítimas são exploradas por indivíduos ou empresas privadas, enquanto que 10 por 
cento são forças a trabalhar pelo Estado, grupos militares rebeldes ou em prisões, sob condições que violam 
as normas fundamentais da OIT. A exploração com objetivos sexuais constitui 22 por cento de todas as 
vítimas e a exploração com fins laborais representa 68 por cento do total.
No Brasil, o movimento será coordenado pela Secretaria estadual de Assistência Social e pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), com parceria de outras entidades, como Etnia Rio/IMM, Jocum (Projeto Kick-
Off) e Exército da Salvação.
01/07/2013

TRABALHO: CAMINHO PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A pobreza e a exclusão social só serão reduzidas de maneira permanente se os 
grandes desequilíbrios existentes nos mercados de trabalho forem enfrentados e resolvidos. A afirmação foi 
feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, em 
palestra no VII Congresso Latino-americano de Estudos do Trabalho, hoje (03), em São Paulo.
O evento, que é apoiado pela OIT, será encerrado no dia 5 e é promovido pela Associação Latino-americana 
de Estudos do Trabalho, ALAST, uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo promover iniciativas 
de colaboração entre cientistas latino-americanos dedicados ao estudo do trabalho. O tema do Congresso é O 
Trabalho no Século XXI: mudanças, impactos e perspectivas.
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A Diretora da OIT fez a palestra intitulada “Perfil do Trabalho Decente no Brasil”, na qual mostrou como a 
Agenda de Trabalho Decente, lançada pela Organização em 1999, e que se constitui no ponto central de seu 
trabalho, vem-se consolidando ao longo dos anos. “O trabalho é a via fundamental para a superação da pobreza, 
das desigualdades e da exclusão social e uma das formas mais diretas pelas quais o desenvolvimento pode 
favorecer as pessoas”, disse Laís Abramo, lembrando que no Brasil 76% da renda das famílias advém do trabalho.
O Brasil apresentou avanços muito significativos na última década, tais como redução da pobreza e da 
desigualdade social, diminuição do desemprego e aumento da formalização do mercado de trabalho, 
aumento dos rendimentos do trabalho e extensão da proteção social. Isso, de acordo com a Diretora da 
OIT no Brasil é resultado de fatores como uma estratégia de desenvolvimento inclusivo (políticas de caráter 
redistributivo), integração de políticas (econômicas/proteção social e mercado de trabalho); manutenção dos 
equilíbrios macroeconômicos; efeitos dos programas de transferência condicionada de renda (Bolsa Família/
Brasil Sem Miséria); crescimento e formalização do emprego e política de valorização do salário mínimo.
Fundada em 1993, a ALAST possui uma publicação semestral, a Revista Latino-americana de Estudos do 
Trabalho, RELET, e realiza um Congresso a cada três anos. Até o momento, seis Congressos tiveram lugar em 
diferentes países da América Latina: México (1993 e 2010), Brasil (1996), Argentina (2000), Cuba (2003), 
Uruguai (2007). Assim como os Congressos, a sede da Associação e a Editoria da Revista são itinerantes, 
circulando entre países a cada três anos. No último Congresso, a Associação elegeu o Brasil como seu 
país-sede durante o período 2010-2013. Por isso mesmo, a sua Diretoria e a Editoria da Revista, estão, 
no momento, sob o encargo de pesquisadores brasileiros, que são responsáveis pela organização do VII 
Congresso.
O evento reúne pesquisadores e docentes dos diversos países latino-americanos para intercâmbio 
de resultados de estudos e pesquisas sobre o mundo do trabalho e as transformações que vêm se 
processando nas últimas décadas nessas sociedades. O Congresso almeja, igualmente, consolidar a 
cooperação científica entre as diferentes instituições de pesquisa e universidades latino-americanas.
03/07/2013

PLATAFORMA INICIA DEBATES DA III CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Desde ontem, segunda-feira (8), pessoas de todo o mundo já podem utilizar 
a plataforma virtual Diálogos sobre o Trabalho Infantil (www.childlabourdialogues.org) – principal canal de 
contribuição para os debates da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O evento, que acontecerá 
em Brasília de 8 a 10 de outubro deste ano, deverá reunir aproximadamente 1,5 mil participantes. “A 
Conferência começa com os debates da plataforma virtual”, resume a secretária adjunta de Avaliação e 
Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Paula Montagner.
A plataforma está organizada em cinco salas temáticas e uma sala destinada à participação de crianças 
e adolescentes. Para participar, as pessoas interessadas devem se identificar por meio de endereço de 
correio eletrônico válido ou perfil em redes sociais, como Facebook e Google+. Os Diálogos contarão com 
uma ferramenta de tradução que permitirá a tradução instantânea dos conteúdos para mais de 70 idiomas.
Uma das salas temáticas será dedicada à discussão do Documento Base da Conferência, que trata dos 
determinantes econômicos, institucionais, demográficos, sociais e culturais que interferem no cenário de 
exploração da mão-de-obra de crianças e adolescentes. O texto aborda as estratégias e iniciativas globais 
para a eliminação das piores formas de trabalho infantil e os desafios que se impõem neste tema.
Outras quatro salas temáticas foram montadas segundo os quatro eixos do Roteiro para Eliminar as Piores 
Formas de Trabalho Infantil até 2016: Educação e Formação; Legislação e Implementação; Políticas para 
o Mercado de Trabalho; e Proteção Social. A sexta sala da plataforma virtual será dedicada especialmente 
à participação de crianças e adolescentes, que poderão expressar sua visão sobre os principais desafios e 
sobre as medidas necessárias para acelerar a eliminação das piores formas de trabalho infantil. Eles serão 
estimulados a discutir seus anseios em relação ao universo do trabalho e da educação.
Assim como na conferência, os debates na plataforma são facilitados por representantes de governos, 
organizações de empregadores, trabalhadores e instituições da sociedade civil reconhecidos por sua atuação 
no combate ao trabalho infantil. Cada sala dos Diálogos sobre o Trabalho Infantil terá a discussão de três 
grandes tópicos, que culminarão com o processo de seleção de temas a serem incorporados à programação 
do evento presencial, em Brasília.
Nela, também há uma ferramenta para compartilhamento de boas práticas de combate ao trabalho infantil, 
possibilitando que as experiências acumuladas por organizações governamentais e não governamentais em 
todo o mundo forneçam um rico mosaico de conhecimento que possa inspirar a implementação de novos 
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projetos e políticas focados na eliminação das piores formas de trabalho infantil.
Conferência – A III Conferência Global sobre Trabalho Infantil tem por objetivo discutir os avanços no combate 
à exploração de mão de obra de crianças e adolescentes e os desafios para a eliminação das piores formas 
de trabalho infantil. Estruturadas em grandes plenárias e painéis temáticos, as discussões também terão como 
base os quatro principais eixos do Roteiro para Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil até 2016.
A proposta é buscar formas inovadoras para combater essas violações de direitos de crianças e adolescentes, 
a recorrência de situações de trabalho infantil em empreendimentos familiares rurais e urbanos e o trabalho 
infantil doméstico, entre outras. Além disso, haverá discussões sobre a responsabilidade compartilhada nas 
grandes cadeias produtivas sobre a utilização do trabalho infantil em segmentos de sua produção e sobre o 
modo como a questão é entendida por povos e comunidades tradicionais, entre outros temas.
Esta é a primeira vez que um país fora da Europa recebe a conferência. O Brasil foi indicado para sediar o 
evento por ser referência no combate ao trabalho infantil. Com as ações das politicas públicas e o apoio 
da sociedade civil, o número de crianças e adolescentes entre 5 anos e 17 anos em situação de trabalho 
infantil no país foi reduzido em 57% entre 1992 e 2011. O primeiro encontro global aconteceu em 1997, em 
Amsterdam, na Holanda. A segunda edição da conferência foi em 2010, em Haia, no mesmo país, e reuniu 
450 delegados de 80 países.
O evento, que tem o apoio da OIT, reúne em seu comitê executivo os ministérios do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), do Trabalho e Empego (MTE) e das Relações Exteriores (MRE). As delegações 
dos 193 países convidados deverão ser formadas por representantes dos governos, organizações de 
trabalhadores e empregadores e sociedade civil.
Plataforma Virtual – Diálogos sobre o Trabalho Infantil:
www.childlabourdialogues.org
III Conferências redes sociais:
https://www.facebook.com/GCChildLabour
https://twitter.com/gcchildlabour
https://www.youtube.com/GcChildLabour
09/07/2013

CONCURSO TIM LOPES DE JORNALISMO INVESTIGATIVO LANÇA EDIÇÃO ESPECIAL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Brasil se prepara para receber, nos próximos três anos, a Copa do Mundo de 
Futebol e as Olimpíadas. Mas se, por um lado, a realização de dois dos maiores eventos esportivos do planeta 
pode representar uma oportunidade de desenvolvimento para o País, por outro se apresentam inúmeros 
riscos e desafios, muitos deles relacionados a aspectos sociais e de direitos humanos. Nesse contexto, 
merecem atenção diferenciada os segmentos mais vulneráveis da população, sobretudo as crianças e 
adolescentes. Problemas como a violência sexual, o trabalho infantil e o abuso de drogas tendem a agravar-
se caso não sejam adotadas claras medidas para sua prevenção e enfrentamento, no rol dos programas e 
políticas relacionados aos eventos esportivos.
É diante desse cenário que acontece o lançamento da VII edição do Concurso Tim Lopes de Jornalismo 
Investigativo. Adotando um foco especial, esta edição, que conta com apoio da Organização Internacional do 
Trabalho, irá apoiar projetos de investigação jornalística sobre questões relacionadas à proteção e promoção 
dos direitos de crianças e adolescentes no contexto da Copa do Mundo de 2014. Também estará em perspectiva 
o legado social que a realização dos grandes eventos pode deixar para essa parcela da população.
Diferentemente de outras iniciativas na área do jornalismo, o Concurso Tim Lopes não premia reportagens 
já veiculadas. O projeto seleciona as melhores propostas de reportagem e oferece apoio técnico e financeiro 
para sua realização. São cinco as categorias para esta edição: “mídia impressa”, “rádio”, “televisão”, “mídia 
online e alternativa” e “temática especial”.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de outubro de 2013, por meio do site
www.andi.org.br/timlopes. Podem se inscrever repórteres, editores e chefes de reportagem dos diferentes 
tipos de veículos, além de comunicadores populares, estudantes e professores de cursos de comunicação 
(na categoria “mídia online e alternativa”).
 
Desafios e oportunidades

A realização da Copa de 2014, que mobilizará diretamente 12 estados das diferentes regiões brasileiras, 
coloca em evidência uma rica agenda relacionada à proteção e à promoção dos direitos das novas 
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gerações – matéria prima para as propostas de reportagem que serão premiadas pelo Concurso Tim Lopes.
Entre os principais riscos, especialistas apontam o trabalho infantil, a vulnerabilidade acrescida ao uso 
de drogas, o aumento na quantidade de casos de crianças desaparecidas e as situações de violência 
contra adolescentes e jovens, além da exploração sexual. Já entre as possibilidades de avanços – 
os quais exigirão compromisso claro por parte dos entes responsáveis –, estão propostas como a 
de universalização da prática esportiva nos sistemas públicos de educação, de implementação de 
programas inovadores nas áreas de esporte, cultura e lazer, de fortalecimento das políticas de inclusão 
dos grupos socialmente vulneráveis e de adoção de práticas efetivas de responsabilidade social pelas 
empresas envolvidas nos empreendimentos vinculados à Copa.
Em sua categoria especial, nesta edição o concurso focalizará o tema “Violência sexual contra crianças 
e adolescentes no contexto da Copa do Mundo de 2014”, que inclui aspectos como exploração sexual no 
âmbito do turismo, a pornografia infanto-juvenil, o tráfico para fins de exploração sexual e a violência sexual 
contra meninos e meninas no ambiente esportivo. Está contemplada também a discussão das políticas 
públicas existentes e/ou criadas em resposta ao evento, na perspectiva da prevenção e do atendimento às 
vítimas dessas violações.
 
Um concurso que investe na investigação

Os jornalistas que tiverem seus projetos selecionados pela comissão julgadora receberão uma bolsa 
de apoio para o desenvolvimento das reportagens. O valor varia entre R$ 11.550,00 e R$ 17.600,00, 
de acordo com a natureza do veículo no qual atuam (consulte quadro abaixo). Ao final, os jornalistas 
vencedores recebem ainda um prêmio de R$ 3.300,00.
Além do incentivo financeiro, o Concurso Tim Lopes também oferece o apoio de consultores especializados 
no tema, que ficam à disposição dos jornalistas durante a coleta de informações e produção das matérias.
A iniciativa é uma homenagem ao jornalista Tim Lopes, que foi assassinado em 2002 enquanto investigava 
casos de exploração sexual de adolescentes em uma favela do Rio de Janeiro.
Esta edição especial é uma realização conjunta entre a ANDI - Comunicação e Direitos, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) e a Childhood Brasil, e conta com apoio da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji).
 
CATEGORIA
VALOR DA BOLSA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO
Mídia Impressa
R$ 11.550,00
Rádio
R$ 11.550,00
TV
R$ 17.600,00
Mídia Online e Alternativa
R$ 11.550,00
Especial
R$ 11.550,00 ou R$ 17.600,00
(dependendo do tipo de veículo)
 
Como participar

Os jornalistas interessados devem inscrever seus projetos por meio de um formulário específico que 
está disponível no site www.andi.org.br/timlopes. O projeto deve incluir uma proposta de pauta de forma 
detalhada, apresentando justificativa, roteiro de produção da matéria ou série de reportagens, fontes de 
informação que se pretende ouvir e previsão dos gastos que serão realizados, entre outras informações. No 
site também está disponível o regulamento completo do concurso. 
17/07/2013

A IMPORTÂNCIA DA IGUALDADE DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO
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BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A igualdade de gênero no mundo do trabalho pode ser vista por três ângulos 
complementares: é um tema de direitos humanos e faz parte das condições essenciais para atingir uma 
democracia efetiva; é um tema de justiça social e diminuição da pobreza, na medida em que é condição 
para ampliar as oportunidades de acesso a um trabalho decente; é um tema de desenvolvimento social e 
econômico, na medida em que promove a participação das mulheres na atividade econômica e na tomada 
de decisões relativas à formulação de políticas de desenvolvimento que respondam adequadamente aos 
objetivos da igualdade.
A afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, durante palestra na Conferência “Fortalecimento da Mulher, Igualdade de Gênero e Direitos 
Trabalhistas: Transformando o cenário”, que está sendo realizada em São Paulo e é promovida pelo Centro 
de Solidariedade (Solidarity Center) com o objetivo de discutir estratégias para alcançar a igualdade de 
gênero nos sindicatos e no local de trabalho.
A OIT tem 12 Convenções que dispõem sobre a proteção à mulher e a igualdade de gênero, das quais seis 
foram ratificadas pelo Brasil. O tema, aliás, faz parte das preocupações da OIT desde a sua criação, em 
1919: a Convenção nº 3 trata sobre a proteção à maternidade. A Diretora da OIT no Brasil também observou 
que a negociação coletiva é um mecanismo importante para a promoção da igualdade de oportunidades no 
trabalho, porque pode assegurar algumas condições básicas para a existência da igualdade:
· remuneração igual para um trabalho de igual valor,
· garantia e ampliação da proteção legal à maternidade,
· outros direitos que promovam o maior equilíbrio entre o exercício da maternidade, da paternidade e do 
trabalho e as responsabilidades familiares.
 
Convenções da OIT sobre igualdade de gênero
Convenção nº 3 sobre a proteção à maternidade, 1919
Convenção nº 4 sobre o trabalho noturno (mulheres), 1919
Convenção nº 41 (revisada) sobre o trabalho noturno (mulheres), 1934
 Convenção nº 45 sobre o trabalho subterrâneo (mulheres), 1935
Convenção nº 89 sobre o trabalho noturno (mulheres), 1948 e Protocolo, 1990
Convenção nº 103 sobre a proteção à maternidade (revisada), 1952
Convenção nº 100 sobre a igualdade de remuneração, 1951
Convenção nº 111 sobre a discriminação (emprego e ocupação), 1958
Convenção nº 156 sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981
Convenção nº 171 sobre o trabalho noturno, 1990
Convenção nº 183 sobre a proteção à maternidade (revisada), 2000
Convenção n 189 sobre trabalho decente para trabalhadoras/es domésticos/as, 2011

O Brasil ratificou seis Convenções:
 
C. 03. Proteção à maternidade (1919) (ratificada em 1934) – não está em vigor
C.89 Trabalho noturno (mulheres), 1948 (revisada) (ratificada em 1957)
C.100 Igualdade de remuneração, 1951 (ratificada em 1957)
C.103 Proteção à maternidade, 1952 (revisada) (ratificada em 1965)
C.111 Discriminação no emprego e na ocupação, 1958 (ratificada em 1965)
C.171 Trabalho noturno, 1990 (ratificada em 2002)
  
O Seminário

Perto de 100 dirigentes e ativistas sindicais de mais de 20 países irão se reunir para compartilhar 
estratégias a fim de avançar na agenda de igualdade de gênero numa conferência organizada pelo Centro 
de Solidariedade, entre hoje e amanhã (31).
A conferência “Fortalecimento da Mulher, Igualdade de Gênero e Direitos Trabalhistas: Transformando 
o cenário”, é interativa, combinando oficinas de fortalecimento de capacidade com painéis temáticos. A 
conferência vai focar em três áreas temáticas: o setor agrícola, o setor de indústria de bens não-duráveis 
(dois setores onde há uma predominância de mulheres trabalhadoras), e a liderança transformadora, que 
promove a inclusão, repartição do poder e participação. Também, permitirá dar centralidade às vozes das 
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trabalhadoras e coloca a igualdade de gênero como princípio fundamental.
“As mulheres representam a metade ou mais dos afiliados de um sindicato, mas não há participação 
paritária delas como ativistas e dirigentes,” disse a Diretora Executiva do Centro de Solidariedade, Shawna 
Bader- Blau. “Os sindicatos são melhores quando são inclusivos. Esta conferência irá oferecer às mulheres 
as ferramentas que elas precisam para levar as suas demandas às mesas de negociação e também irá 
ajudá-las a enfrentar a falta de igualdade de gênero, que é um obstáculo à capacidade dos sindicatos de 
serem uma força poderosa nas nossas sociedades em favor da justiça social e da democracia”, salientou.
“Esta conferência irá oferecer um espaço para construir estratégias em favor da igualdade de gênero como 
parte dos direitos trabalhistas,” afirma Lisa McGowan, especialista pela igualdade de gênero do Centro de 
Solidariedade. “Vamos pesquisar como aumentar a presença das mulheres em direção aos sindicatos, como 
tentar igualar o poder entre os empregadores e os trabalhadores, como conseguir igualdade salarial para o 
mesmo trabalho e como combater a discriminação e a opressão”, concluiu.

Algumas oficinas incluem:

· A organização das trabalhadoras – exemplos do México, Índia e do Brasil
· Como utilizar mecanismos jurídicos para combater a discriminação de gênero – OIT e CEDAW
· Construindo o poder das trabalhadoras em tempos de mudanças políticas – exemplos do Meio Oriente e 
África do Norte
· Aliados e parceiros – o papel dos homens na luta pela igualdade de gênero dentro do movimento sindical
· Desafios dos trabalhadores jovens agora e no futuro.
30/07/2013

ENCONTRO INTERNACIONAL NA BAHIA DISCUTE TRABALHO DECENTE
 
SALVADOR (Notícias da OIT) - Foi aberto, na manhã desta segunda-feira (05/08), o Encontro Internacional 
de Agendas Subnacionais de Trabalho Decente promovido pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, afirmou que, 
desde abril de 2007, a Bahia iniciou uma ação pioneira, ao implantar a primeira agenda subnacional de 
trabalho decente. “Esta experiência consolida-se através dos tempos com um amplo processo de diálogo 
social e por se aproximar da realidade do estado. Foi uma iniciativa visionária e que vem dando bons frutos 
desde sempre”, disse.
O Trabalho Decente, segundo Laís Abramo, permite o acesso a uma vida digna aos trabalhadores. “Neste 
seminário, os temas comuns em debate passam pela eliminação do trabalho infantil e pela geração de 
empregos para os jovens. Queremos, também, fortalecer as políticas públicas que cada um vem desenvolvendo 
em suas realidades, promovendo a troca de experiências durante os dois dias do evento”, acrescentou.
Responsável por fazer a abertura da solenidade, o secretário do Trabalho e Esporte da Bahia, Nilton 
Vasconcelos, deu as boas-vindas aos participantes e lembrou que a ideia de realização deste encontro 
nasceu no ano passado, ao participar de reunião da OIT ocorrida na Região de Maule, na Província de Talca, 
no Chile. “O objetivo deste encontro é articular a criação de uma rede de agendas subnacionais de Trabalho 
Decente na América do Sul, possibilitando o intercâmbio e a geração de espaços de colaboração entre elas”.
Para isso, destacou o secretário, “esse encontro irá promover uma troca de experiências entre os que já 
desenvolvem agendas próprias e aqueles que manifestaram este propósito por meio de autoridades locais. 
A ideia central é que, ao final dos trabalhos, seja firmado um Protocolo de Intenções para construção desta 
rede internacional”, disse.
No total, cerca de 120 pessoas estão participando do Encontro Internacional, cuja programação vai até as 
17h30 desta terça-feira (dia 06), no Hotel Deville, em Itapuã.
Durante dois dias, nesta segunda e terça (5 e 6), representantes de cinco países do “Cone Sul”, incluindo 
o Brasil, participam do encontro. São delegações do Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina e também de 
11 estados brasileiros (Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 
Tocantins, São Paulo Distrito Federal, e mais a Bahia). Além dessas delegações, estão presentes na capital 
baiana representantes de quatro prefeituras municipais e do Consórcio Intermunicipal da Grande ABC; além 
de integrantes dos Escritórios da OIT no Brasil, Chile e Argentina; e de membros do Comitê Gestor para o 
Programa Bahia do Trabalho Decente (instituído pelo Decreto Estadual nº 11.229/2008). No total, cerca de 
120 pessoas convidadas pelo governo do Estado da Bahia participam do evento.
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Este encontro internacional, na capital baiana, é fruto do fórum de “Fomento y Calidad Del Empleo”, realizado 
em junho do ano passado, na Região de Maule, na Província de Talca, no Chile, quando a Agenda Bahia do 
Trabalho Decente foi apresentada pelo secretário de Trabalho da Bahia, Nilton Vasconcelos. Na oportunidade, 
foi discutida a criação de rede de agendas locais na América do Sul, definindo que além deste seminário na 
Bahia, um segundo deve acontecer na província de Santa Fé, na Argentina, em data ainda a ser marcada.
05/08/2013

RESPEITO À LIBERDADE SINDICAL E À NEGOCIAÇÃO COLETIVA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A liberdade sindical e a negociação coletiva são parte dos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho segundo a Declaração adotada pela OIT em 1998. São elementos centrais e 
constitutivos da Agenda de Trabalho Decente e direitos que só podem desenvolver-se plenamente em um 
sistema democrático no qual as liberdades políticas e civis sejam respeitadas.
A afirmação foi feita hoje pela Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, durante a abertura do 
Seminário Internacional de Negociação Coletiva no Setor Público, que está sendo realizado no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). O encontro é uma iniciativa da OIT e da Internacional de Serviços Públicos (ISP), 
federação sindical global que representa mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nos serviços 
públicos de 152 países do mundo. O evento reúne representantes de 15 países, incluindo o Brasil.
O diálogo social, disse Laís Abramo, é um alicerce fundamental da própria OIT, depende do respeito e do 
livre exercício desses dois princípios e direitos. As Convenções da OIT reafirmam esses direitos, mas os dois 
instrumentos considerados fundamentais – as Convenções 87 (Liberdade Sindical e Proteção do Direito de 
Sindicalização) e 98 (Direito de Organização e de Negociação Coletiva) -, foram ratificados pela maioria dos 
países da América Latina. O mesmo, porém, não ocorre com as Convenções 151 (negociação coletiva entre 
trabalhadores do serviço público e as três esferas de governo) e 154 (incentivo à negociação coletiva).
No entanto, as políticas de ajuste estrutural implementadas na América Latina a partir dos anos 80 implicaram, 
entre outras medidas, uma redução substantiva do tamanho do Estado. Além de significar uma diminuição 
da capacidade do Estado de implementar políticas sociais, de investimento, de desenvolvimento científico 
e tecnológico, entre outras, essas medidas tiveram impactos significativos nas condições de trabalho dos 
servidores públicos.
“Além da qualidade e eficiência dos serviços públicos, são hoje grandes preocupações dos trabalhadores e 
trabalhadoras desse setor, e de suas organizações, a flexibilização de seus contratos, a subcontratação, o 
emprego temporário. Em alguns países, os trabalhadores e trabalhadoras com empregos precários podem 
chegar a ser 50% do total do pessoal da administração pública, o que tem um efeito negativo direto tanto nas 
condições de emprego da função pública, quanto na qualidade dos serviços públicos”, disse a Diretora da OIT.
Além disso, continuam existindo desigualdades e discriminação entre homens e mulheres no interior do 
serviço público. Para avançar na superação dessa situação, é importante identificar os determinantes e 
formas através das quais essas desigualdades se expressam, inclusive nos casos em que os cargos são 
preenchidos através de concursos públicos. Persiste a desigualdade salarial, ou seja, as mulheres continuam 
recebendo menos por um trabalho de igual valor, e isso está em grande parte relacionado ao fato de que elas 
continuam ocupando postos de menor hierarquia e responsabilidade na estrutura ocupacional do serviço público.
Laís Abramo também lembrou que durante a 102ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada este ano em Genebra, foi discutido, na Comissão de Aplicação de Normas, o Relatório Geral sobre a 
Negociação Coletiva no setor público, elaborado pela Comissão de Peritos para a Aplicação das Convenções 
e Recomendações. 
O Relatório ressalta que a negociação coletiva nos serviços públicos pode contribuir para o estabelecimento 
de relações de trabalho harmoniosas, à maior eficácia e efetividade dos serviços públicos e à criação das 
condições de um trabalho decente no qual a dignidade humana dos empregados públicos seja respeitada. 
“De fato, os países que incorporaram essa prática demonstram também uma evolução positiva, que é 
reconhecida pelos próprios governos”, concluiu.
Em evento preparatório ao Seminário, que discutiu a Negociação Coletiva no Setor Público, o Diretor 
Adjunto do Escritório da OIT, Stanley Gacek, afirmou: “O Brasil está num momento oportuno e histórico para 
regulamentar as relações de trabalho no serviço público e na administração pública, inclusive em termos de 
direitos sindicais e negociação coletiva, em consonância com as normas internacionais. E com a ratificação 
pelo Brasil das Convenções 151, 154 e 98, há todas as referências normativas internacionais para orientar 
esse momento muito promissor no país”.
A negociação coletiva, longe de prejudicar a qualidade dos serviços públicos e o interesse geral (nacional), pode 
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contribuir ao estabelecimento de relações de trabalho harmoniosas, contribuir à maior eficácia e efetividade 
dos serviços, e, sobretudo, criar as condições de um trabalho decente, no qual se respeita a dignidade 
humana dos empregados públicos. De fato, os países que têm a negociação coletiva na administração 
pública demonstram também uma evolução positiva, que é reconhecida pelos próprios governos, afirmou.
07/08/2013

REDE LATINO-AMERICANA DE AGENDAS DE TRABALHO DECENTE
 
SALVADOR (Notícias da OIT) - Encerrado em Salvador na tarde desta terça-feira, dia 6, o Encontro Internacional 
de Agendas Subnacionais de Trabalho Decente apresentou avanços importantes para a criação de uma rede 
latino-americana de Agendas de Trabalho Decente. Em novembro, o grupo formado por gestores públicos 
das esferas federais, estaduais e municipais, empregadores e trabalhadores de países do Cone Sul, liderado 
tecnicamente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), voltará a se reunir na província de Santa Fé, 
Argentina, para definir estratégias de fortalecimento e consolidação dessa rede, que deverá priorizar temas 
comuns aos países participantes, constituindo uma base de diálogo.
No entanto, até este segundo encontro, instituições participantes do encontro na Bahia interessadas em aderir 
à rede deverão formalizar esse compromisso por meio do Protocolo de Intenções que a OIT disponibilizará, 
em breve, em sites gerenciados pela instituição. A rede latino-americana de trabalho decente será o espaço 
para a coesão social e sustentabilidade dos acordos em matéria de desenvolvimento com inclusão, emprego 
de qualidade e sustentabilidade ambiental.
Para o secretário estadual do Trabalho e Esporte, Nilton Vasconcelos, que presidiu o encontro na capital 
baiana, a rede será capaz de articular iniciativas políticas, programas e projetos de promoção de trabalho 
decente. Realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela OIT, o evento 
internacional reuniu na capital baiana, durante dois dias, representantes da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai 
e dos estados brasileiros Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins e 
Espírito Santo, além do Distrito Federal; e das cidades de Cuiabá (MT), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

Jovens no mercado de trabalho

A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, proferiu uma palestra com o tema “Trabalho Decente e 
Juventude”, enfatizando a forte presença dos jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho, que chega a 
61% na Argentina, 75% no Brasil, 48% no Chile, 70% no Paraguai e 69% no Uruguai.
Laís Abramo ressaltou que a idade de entrada no mercado de trabalho é fortemente marcada pelas 
desigualdades sociais. É no trabalho realizado na adolescência que mais se evidencia o forte peso das 
desigualdades sociais, principalmente por três fatores: é mais intenso entre os jovens de famílias mais 
pobres; poucas vezes é exercido em condições adequadas e protegidas; muitas vezes equivale às piores 
formas de trabalho infantil e adolescente (proibidas até os 18 anos).
A partir dos 18 anos, a diferença principal não está na disposição para o trabalho, mas sim nas chances 
de encontrá-lo e nas condições nas quais é exercido. Os jovens de baixa renda são mais afetados pelo 
desemprego e piores condições de trabalho, muitas vezes sem completar o ensino fundamental básico. 
Os jovens com renda mais alta tendem a ser menos afetados pelo desemprego e encontram melhores 
empregos, enfatizou a Diretora da OIT.
 07/08/2013

O DESAFIO DE ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O trabalho infantil pode ser erradicado, desde que haja um compromisso 
sustentado da comunidade internacional e que sejam enfrentadas tanto suas manifestações mais evidentes 
quanto as suas causas sistêmicas, disse hoje (8) a Diretora do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, na abertura do Encontro Nacional Preparatório para a III Conferência 
Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada entre 8 e 10 de outubro em Brasília.
O evento está realizado para definir as deliberações que o Brasil levará ao debate internacional. A abertura 
do Encontro teve a presença dos ministros Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e 
do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. Também participam 27 adolescentes retirados da condição de trabalho 
infantil e delegados eleitos nas etapas estaduais, representantes de governo e outros 140 convidados, entre 
organismos internacionais, sindicatos, confederações e sociedade civil organizada.
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Em sua palestra, Laís Abramo traçou um panorama mundial do trabalho infantil, de acordo com dados 
da OIT. A Organização constatou em 2010 a existência de 215 milhões de crianças entre 5 e 17 anos em 
situação de trabalho infantil, das quais 115 milhões envolvidas em trabalhos perigosos. Nesse período, o 
ritmo de redução foi insuficiente e decrescente: entre 2000 e 2004 houve uma redução de 10% e entre 
2004 e 2008 a redução foi de 3%.
Isso mostra que, mantendo-se a atual tendência, o objetivo de eliminar as piores de formas de trabalho 
infantil até 2016 não será atingido. De qualquer forma, a OIT está preparando um novo estudo, com dados 
atualizados, para divulgar antes da III Conferência Global, e para subsidiar os debates do evento, que poderá 
confirmar, ou não, o decréscimo do ritmo de redução.
No caso brasileiro, a Diretora da OIT ressaltou que houve uma significativa redução do trabalho infantil entre 
os anos de 1992 e 2011, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), do 
IBGE. De fato, no início da década de 1990 o trabalho infantil atingia 8.423.448 crianças e, em 2011, este 
número caiu para 3.673.000, uma redução de 56%.
Isso é fruto de bem sucedidas experiências adotadas pelo Estado brasileiro, como o reconhecimento oficial 
do problema, desde meados dos anos 1990, até o compromisso com o enfrentamento no mais alto nível, 
tornando a luta para a erradicação do trabalho infantil um compromisso nacional.
As discussões sobre a Conferência começaram em junho, com participação da sociedade civil, em cinco 
encontros regionais. A primeira mesa redonda terá a apresentação dos desafios globais sobre o trabalho 
infantil. Depois, grupos de trabalho apresentarão balanços dos cinco encontros regionais, com propostas 
para a erradicação do trabalho infantil no Brasil. A etapa nacional preparatória prossegue até sexta-feira (9).
A III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada de 8 a 10 de outubro deste ano, deve 
reunir aproximadamente 1,5 mil participantes. Foram convidadas delegações de 193 países. O objetivo 
é fazer um balanço das ações de combate ao trabalho infantil em escala mundial, aprofundar a troca de 
experiências entre países e regiões e acelerar a eliminação das piores formas de trabalho infantil, até 2016, 
e a erradicação total até 2020.
Esta é a primeira vez que um país fora da Europa recebe a conferência global. O Brasil foi indicado para 
sediar o evento por ser referência mundial no enfrentamento do problema. Com as ações das políticas 
públicas e o apoio da sociedade civil, o número de crianças e adolescentes entre 5 anos e 17 anos em 
situação de trabalho infantil, no Brasil, foi reduzido em 57%, entre 1992 e 2011.
08/08/2013

O USO DO TEMPO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - “O valor do tempo: debatendo as desigualdades sociais” foi o tema da 35ª 
Conferência Internacional encerrada nesta sexta-feira (09), no Rio de Janeiro. “As pesquisas de uso do 
tempo são fundamentais para ampliar a base de conhecimento e a elaboração de políticas públicas de 
promoção do Trabalho Decente, sobretudo no âmbito das dimensões do equilíbrio entre trabalho e família e 
da igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego”, disse o representante do Escritório da OIT no 
Brasil no evento, José Ribeiro.
Ele classificou como fundamentais as pesquisas do uso do tempo com recorte de gênero, ao enfatizar que 
estes levantamentos reconhecem o trabalho não remunerado exercido pelas mulheres.  “A experiência 
brasileira de criação do Comitê de Estudos de Gênero e de Uso do Tempo se constitui num profícuo exemplo 
de articulação institucional e técnica para a incorporação da perspectiva de gênero na produção e análise 
de informações estatísticas; trata-se de uma boa prática que servirá de referência aos outros países”, disse.
O encontro reuniu especialistas de 38 países da África, América, Ásia, Europa e Oceania com foco na 
apresentação de estudos estatísticos e acadêmicos sobre o uso do tempo por mulheres e homens e sua 
contribuição para a formulação e implementação de políticas públicas.
Realizado pela segunda vez no Brasil, o encontro tem significativa presença de pesquisadores e pesquisadoras 
latino-americanas. Do Brasil, foram 47 trabalhos inscritos, o equivalente a 26% do total, representando a maior 
participação do país numa conferência de uso do tempo. Contando os últimos 13 anos, desde o ano 2000, é a 
primeira vez que Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela inscreveram pesquisas.
Com 11 trabalhos inscritos, o Reino Unido responde por 6% das submissões da 35ª Conferência. Um desses 
estudos é “A revolução de gênero contínua no trabalho não remunerado”, do diretor do Centro de Pesquisa 
em Uso do Tempo da Universidade de Oxford, Inglaterra, Jonathan Gershuny.
A 35ª Conferência sobre Uso do Tempo homenageou um dos primeiros pesquisadores de uso do tempo, o 
professor húngaro Alexander Szalai. Ele foi responsável pelo primeiro grande estudo multinacional de uso do 
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tempo realizado entre 1965 e 1966. Esse estudo foi implementado em 12 países, com 30 mil entrevistados 
no total. A publicação resultante, o livro “O uso do tempo”, é considerada referência na área, criando padrões 
metodológicos referenciais.
A conferência foi organizada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), pelo IBGE, pelo 
Ipea, pela OIT e pela ONU Mulheres. É promovida pela Associação Internacional de Pesquisas de Uso do 
Tempo (International Association for Time Use Research – Iatur). 
O Comitê Técnico de Estudos de Gênero e Uso do Tempo foi criado, em 2008, como uma das ações previstas 
no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). Tem por objetivo estimular a incorporação da 
perspectiva de gênero na produção e análise das estatísticas oficiais e nos registros administrativos do 
país. Entre os principais resultados, está a incorporação do bloco temático sobre gênero na Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais (MUNIC), elaborada pelo IBGE desde 2009 e a pesquisa piloto sobre uso do 
tempo realizada pelo IBGE naquele ano.
09/08/2013

TRABALHO DECENTE E COMBATE À POBREZA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O trabalho é um dos principais vínculos entre o desenvolvimento econômico e 
o social, uma vez que representa um dos principais mecanismos por intermédio dos quais os seus benefícios 
podem efetivamente chegar às pessoas e, portanto, serem melhor distribuídos. A prova disso é que atualmente 
no Brasil 77% da renda das famílias advêm do trabalho.
A afirmação foi feita hoje (13) pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, na abertura do evento Bolsa Família e Trabalho, realizado em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). 
Também participaram a ministra Tereza Campello, do MDS, e o Coordenador Residente do Sistema ONU no 
Brasil, Jorge Chediek, o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Paulo Roberto dos 
Santos Pinto, e o presidente da ABEP, Cassio Maldonado Turra.
Laís Abramo acrescentou, no entanto, que não é qualquer tipo de trabalho que garante às pessoas o acesso 
a uma vida digna e a justa participação nos frutos do desenvolvimento econômico. Para que isso aconteça é 
necessário que esse trabalho seja exercido em determinadas condições.
“É necessário que ele seja um Trabalho Decente, que, além de uma remuneração adequada, supõe também 
o acesso aos direitos associados ao trabalho e à proteção social e, quando combinado com aumentos 
de produtividade e igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego, tem o potencial de diminuir 
exponencialmente a extrema pobreza e a fome por meio do aumento e melhor distribuição da renda”, enfatizou.
Para a Diretora da OIT no Brasil, a redução da pobreza e da desigualdade social no país no período recente 
foi resultado de políticas de caráter redistributivo que tinham (e têm) como objetivo incluir, não apenas no 
mercado de consumo, mas também no mercado de trabalho, e nas condições de exercício da cidadania, 
grandes parcelas da população brasileira que estavam até então excluídas de todas essas dimensões da 
vida social e produtiva.
E nisso desempenharam um papel fundamental, de um lado, os programas de transferência de renda – 
o Bolsa Família e a extensão da proteção social. Por outro lado, fatores diretamente relacionados a um 
processo de reestruturação do mercado de trabalho (invertendo aqui também as tendências que marcaram 
os anos 90 e começo dos anos 2000, de aumento do desemprego, da informalidade e dos processos de 
precarização do trabalho): o aumento do emprego e, em especial, do emprego formal e a valorização do 
salário mínimo, disse.
Por sua vez, o especialista em indicadores de Trabalho Decente do Escritório da OIT no Brasil, José Ribeiro, 
apresentou dados sobre a importância do trabalho na renda familiar e, consequentemente, na redução da 
pobreza, porque 77% da renda das famílias no Brasil é fruto do trabalho.
Ribeiro apresentou também dados que demonstram a importância do trabalho decente para o combate à 
pobreza. Ribeiro destacou que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2011, nas 
famílias com renda per capita mensal de até um quarto do salário mínimo, em sua maioria beneficiárias do 
Bolsa Família, 62% do rendimento vem do trabalho, formal ou informal. “Este dado reforça o que o MDS já 
identificou por meio do Cadastro Único, de que a população mais pobre trabalha”, disse.
Ribeiro ainda apresentou dados indicando que 47,5% dos brasileiros acreditam que a redução do desemprego 
e o aumento dos salários são essenciais para o combate à pobreza. Esta percepção é corroborada por 
diversos indicadores monitorados pela OIT, que apontam que o Brasil deu um grande salto na redução da 
desigualdade, por meio de políticas de valorização do emprego: entre 2004 e 2011, a taxa de desemprego 
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caiu de 9% para 6,7%, a taxa de formalidade cresceu de 46,6% para 57,2% e o rendimento médio real do 
trabalho cresceu 30%, com destaque ao recorte das mulheres negras, onde esse aumento foi de 47%.
13/08/2013

COPA DO MUNDO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O MUNDO DO TRABALHO
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) – A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014 pode abrir uma 
série de oportunidades para que os temas do mundo do trabalho sejam favorecidos com a realização deste 
evento. A afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, para integrantes da UNI Global Union, entidade que reúne 20 milhões de trabalhadores 
do setor de serviços no mundo.
Estão previstos pesados investimentos em infraestrutura (R$ 33 bilhões), a presença de 3,7 milhões 
de turistas e a criação de 740 mil novos empregos, metade dos quais permanentes. Mas, alertou Laís 
Abramo, existem riscos embutidos na realização de um evento deste porte, como o desrespeito aos direitos 
fundamentais no trabalho, o aumento da ocorrência de formas inaceitáveis de trabalho (trabalho infantil, 
trabalho forçado, tráfico de pessoas para exploração laboral), aumento dos casos de exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Além disso, podem aumentar as formas precarizadas e inseguras de trabalho, além 
do fato de que o legado social e econômico é incerto.
De qualquer forma, a Diretora da OIT no Brasil observou que entre as potencialidades e oportunidades 
proporcionadas pelo evento estão, entre outros, a Lei Geral da Copa, que prevê uma campanha nacional de 
mobilização sobre o Trabalho Decente. Há, também, geração de oportunidades de formação e qualificação 
profissional e de emprego e trabalho decente para jovens, mulheres, negros, pessoas com deficiência e 
empregos ambientalmente sustentáveis (empregos verdes).
As manifestações populares ocorridas em junho no Brasil, algumas das quais foram dirigidas contra os gastos 
com a realização da Copa do Mundo, também foram abordadas por Laís Abramo. Segundo ela, isso “reforça 
a importância de uma agenda preventiva (dos riscos) e propositiva (potencializar os impactos positivos, como 
o legado do evento)”. Além disso, tais ações mostram a importância da ação sindical e do diálogo social.
Entre as ações planejadas e que têm parceria da OIT, Laís Abramo listou:
· Pacto pelo Trabalho Decente na Copa, em discussão em quatro sedes: Cuiabá, Recife, Salvador e São Paulo. 
A proposta será apresentada ao Governo
· Discussão do tema no processo de construção de agendas estaduais e municipais de Trabalho Decente 
(Pernambuco, Minas Gerais, município de São Paulo e Cuiabá)
· Seminário sobre o setor têxtil em Pernambuco
· Participação na Mesa de Diálogo do Setor de Turismo e Hotelaria, coordenada pela Secretaria Geral da 
Presidência da República
· Importância de fortalecer a parceria com o movimento sindical e os espaços de diálogo social.
05/09/2013

ELIMINAR FORMAS INACEITÁVEIS DE TRABALHO
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) – O trabalho infantil e o trabalho forçado, duas formas inaceitáveis de trabalho, 
podem ser erradicados, desde que haja um compromisso sustentado da comunidade internacional e que 
sejam enfrentadas tanto suas manifestações mais evidentes quanto as suas causas sistêmicas, disse hoje 
(5) a Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, ao participar 
da Conferência 2013 do Instituto Ethos que, neste ano, discute o tema “Negócios Sustentáveis e Responsáveis: 
oportunidades para as empresas e para o Brasil”.
Em sua palestra, Laís Abramo traçou um panorama mundial do trabalho infantil, de acordo com dados 
da OIT. A Organização constatou em 2010 a existência de 215 milhões de crianças entre 5 e 17 anos em 
situação de trabalho infantil, das quais 115 milhões envolvidas em trabalhos perigosos. Nesse período, o 
ritmo de redução foi insuficiente e decrescente: entre 2000 e 2004 houve uma redução de 10% e entre 
2004 e 2008 a redução foi de 3%.
Isso mostra que, mantendo-se a atual tendência, o objetivo de eliminar as piores de formas de trabalho 
infantil até 2016 não será atingido. De qualquer forma, a OIT está preparando um novo estudo, com dados 
atualizados, para divulgar antes da III Conferência Global, e para subsidiar os debates do evento, que poderá 
confirmar, ou não, o decréscimo do ritmo de redução.
No caso brasileiro, a Diretora da OIT ressaltou que houve uma significativa redução do trabalho infantil entre 
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os anos de 1992 e 2011, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), do 
IBGE. De fato, no início da década de 1990 o trabalho infantil atingia 8.423.448 crianças e, em 2011, este 
número caiu para 3.673.000, uma redução de 56%.
Isso é fruto de bem sucedidas experiências adotadas pelo Estado brasileiro, como o reconhecimento oficial 
do problema, desde meados dos anos 1990, até o compromisso com o enfrentamento no mais alto nível, 
tornando a luta para a erradicação do trabalho infantil um compromisso nacional. O mesmo raciocínio é 
válido para o caso do trabalho forçado, tema no qual o Brasil também é bem avaliado internacionalmente, 
pelas políticas desenvolvidas por sucessivos governos para enfrentar o problema.
05/09/2013

ENTRA EM VIGOR A CONVENÇÃO SOBRE TRABALHO DOMÉSTICO DA OIT
 
LIMA (Notícias da OIT) – A OIT informou que hoje entrou em vigor a Convenção 189, a primeira norma 
internacional vinculante destinada a melhorar as condições de vida de mais de 50 milhões de pessoas 
empregadas no trabalho doméstico no mundo e que gera mais de 7% de todos os empregos disponíveis na 
América Latina e Caribe.
O Escritório da OIT para a América Latina e Caribe destacou que na região existem 19,6 milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos, o maior número do mundo depois da região Ásia-Pacífico. Além 
disso, nesta região o trabalho doméstico gera 7,6% do emprego total e 11,9% do emprego assalariado, que 
são as maiores porcentagens registradas no mundo.
“O trabalho doméstico tem grande relevância para nossa região e por isso é importante tomar medidas para 
que tenham os mesmos direitos básicos que outros trabalhadores”, comentou Elizabeth Tinoco, Diretora 
Regional da OIT para a América Latina e Caribe.
“A entrada em vigor da nova norma internacional constitui um feito sem precedentes pois pela primeira vez 
se trata de forma específica de um setor laboral no qual predomina a informalidade”, destacou Tinoco.
De acordo com dados do programa de formalização da OIT na região, FORLAC, 78% das trabalhadoras e 
trabalhadores domésticos estão na informalidade.
A maioria das pessoas no trabalho doméstico devem enfrentar diariamente uma realidade na qual 
predominam baixos salários, longas jornadas, escassa ou nula proteção social, pouco tempo livre, más 
condições de vida e um descumprimento generalizado das normas laborais.
A Convenção 189 (2011) sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos foi aprovada em junho de 
2011 na Conferência Internacional do Trabalho da OIT, à qual comparecem anualmente representantes de 
governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores dos 185 Estados membros da Organização.
Desde então, a Convenção foi ratificada por 8 países, dos quais metade são da América Latina. Na lista 
de países que ratificaram a Convenção figuram Uruguai, que foi o primeiro do mundo a fazê-lo, bem como 
Bolívia, Nicarágua e Paraguai. A entrada em vigor desta norma internacional estava prevista depois das 
primeiras duas ratificações.
O processo de ratificação recebeu um impulso muito importante das organizações de trabalhadoras domésticas 
em nível nacional, regional e mundial que lançaram campanhas e fizeram alianças com este propósito.
A adoção da Convenção 189 foi considerada um sinal político importante que promove em diversos países 
a adoção de novas legislações sobre trabalho doméstico e também os debates sobre as condições laborais 
das pessoas que realizam estas ocupações. Em diversos países do mundo existem debates e discussões 
que giram em torno do processo de ratificação da Convenção.
Em janeiro deste ano, a OIT publicou um relatório sobre trabalhadores domésticos no mundo, com dados de 
117 países. O Brasil tem 7,2 milhões de trabalhadores domésticos.
O relatório indicou que no mundo existem cerca de 52,6 milhões de pessoas empregadas no trabalho 
doméstico. No entanto, também alerta sobre a dificuldade para recolher números e dados sobre uma 
ocupação que se realiza a portas fechadas e recorda que segundo estimativas da própria OIT o número 
poderia ser de até 100 milhões de pessoas no mundo.
Adicionalmente, a OIT estima que cerca de 10,5 milhões de trabalhadores infantis realizam trabalho 
doméstico no mundo, dos quais 71% são meninas.
Em relação à região da América Latina e Caribe, o estudo global destacou que na região existem 
aproximadamente 18 milhões de mulheres empregadas no trabalho doméstico e 1,6 milhão de homens, o 
que evidencia importância que tem a promoção da igualdade de gênero.
De fato, um relatório sobre a situação do trabalho doméstico remunerado na América Latina, realizado pelo 
Escritório Regional da OIT e publicado no Panorama Laboral 2012 destacou que o trabalho doméstico é 
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a mais importante fonte de emprego para as mulheres da região, já que é exercido por mais de 15% das 
mulheres ocupadas.
O estudo também destacou que entre 10% e 15% das residências latino-americanas contam com apoio 
doméstico remunerado de forma estável.
A Convenção 189 estabelece que trabalhadoras e trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos básicos 
que outros trabalhadores, direito a jornadas de trabalho razoáveis e descanso semanal de pelo menos 24 
horas consecutivas, a informação clara sobre as condições de emprego, a cobertura básica de seguridade 
social e ao respeito dos direitos laborais fundamentais.

Relatório sobre trabalhadores domésticos no mundo
 http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
Portal sobre trabalho doméstico
http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--es/index.htm
Notas da OIT sobre trabalho doméstico na América Latina e Caribe
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/notas-trabajo-doméstico-remunerado/lang--es/index.htm
Crianças no trabalho doméstico no mundo
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215187/lang--es/index.htm  
06/09/2013

DIRETOR GERAL DA OIT PARTICIPA DE LANÇAMENTO DE AGENDA DE TRABALHO DECENTE 
EM SÃO PAULO
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) – O Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, participou hoje do lançamento da agenda de 
trabalho decente da cidade de São Paulo e da criação de uma comissão para enfrentar o trabalho escravo, 
na primeira etapa de sua visita ao Brasil.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, presidiu o ato durante o qual o município subscreveu com a 
OIT um Acordo Técnico de Cooperação para criar uma Agenda de Trabalho Decente. Durante este encontro 
também foi constituída a comissão municipal para enfrentar o problema do trabalho escravo na cidade, que 
afeta principalmente trabalhadores imigrantes.
“Além de ser a principal locomotiva da economia nacional, São Paulo atrai hoje empresas, trabalhadores e 
trabalhadoras de todas as partes do mundo, especialmente de países vizinhos como Bolívia e Paraguai”, 
afirmou Ryder.
A visita de Guy Ryder a São Paulo ocorre ao começo de uma passagem de uma semana por diversas cidades 
brasileiras, onde também participará com a presidente Dilma Rousseff da abertura da III Conferência Global 
sobre Trabalho Infantil.
Em São Paulo, Ryder teve encontros com representantes de organizações sindicais brasileiras.
O Diretor da OIT comentou que “como toda grande metrópole, São Paulo apresenta o que existe de mais 
avançado e ao mesmo tempo vestígios de um passado que todos queremos enterrar: uma proporção ainda 
significativa de trabalho informal, desigualdades de gênero e raça, não observância, em algumas situações, 
dos direitos fundamentais no trabalho”.
“Mas São Paulo também tem as melhores condições para tratar esses problemas”, acrescentou, ao recordar 
a força da economia, a existência de organizações de trabalhadores e de empregadores e um governo 
municipal comprometido.
Ryder destacou que “a Agenda de Trabalho Decente de São Paulo deverá refletir toda a complexidade e, ao 
mesmo tempo, toda a riqueza que caracteriza a economia, o mercado de trabalho e a sociedade de uma 
cidade grande e dinâmica”.
O prefeito Haddad subscreveu, na presença de Ryder, a criação de um comitê municipal de trabalho decente 
e de uma comissão municipal de trabalho escravo para enfrentar situações deste problema detectadas em 
setores como a confecção têxtil e projetos de engenharia, segundo informado durante o ato.
07/10/2013

DIRETOR GERAL DA OIT PEDE QUE PAÍSES AUMENTEM ESFORÇOS PARA COMBATER 
TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, fez um apelo aos delegados à III Conferência 
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Global sobre Trabalho Infantil para que redobrem os esforços da comunidade internacional para que seja atingida 
a meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016.
As últimas estimativas globais da OIT, divulgadas às vésperas da Conferência, mostram que desde 2010 
o número de crianças trabalhadoras caiu um terço, passando de 215 milhões para 168 milhões. Embora 
a queda nos números represente uma boa notícia, o chefe da OIT advertiu que ainda é um número muito 
grande – de apenas 27 milhões a menos do que a população inteira do Brasil.
“Essas crianças representam 168 milhões de razões para a nossa presença aqui”, disse Ryder.
A Conferência irá fazer um balanço dos progressos alcançados desde a II Conferência Global, que ocorreu 
em Haia em 2010.
O Diretor Geral da OIT advertiu que a atual taxa de progresso na redução do trabalho infantil ainda não é 
suficiente. “Sejamos claros. Nós não vamos cumprir a meta de 2016, o que é um fracasso político coletivo. 
Temos que fazer melhor”.
Ryder abriu a Conferência ao lado da presidente Dilma Rousseff, que disse: “devemos a todas as crianças 
um futuro sem violência, sem medo e sem exploração”.
Ela acrescentou que “a erradicação do trabalho infantil exige o compromisso de todas as nações e só será 
possível com políticas claramente coordenadas e integradas e ações de todos os setores representados na 
Conferência – governos, empregadores, trabalhadores e sociedade civil”.
Ryder salientou que o trabalho infantil não é apenas um problema das economias pobres ou em 
desenvolvimento, mas que afeta todos os países. Ele exortou os participantes a direcionarem seus esforços 
no sentido de buscar políticas e ações que bem sucedidas.
“Estamos vendo o combate ao trabalho infantil sendo integrado em políticas públicas em áreas múltiplas e 
relevantes. Vemos uma maior clareza sobre a necessidade de uma melhor transição escola-trabalho e de 
aprendizagem. Vemos um novo consenso global sobre a necessidade de garantir pisos de proteção social 
para todas as pessoas”, disse Ryder.
“Nós vemos uma maior compreensão de que o trabalho decente para adultos e jovens em idade de trabalhar 
é uma necessidade se quisermos garantir a renda familiar que não seja baseada no trabalho infantil. Por sua 
vez, o trabalho infantil prejudica o trabalho decente e os salários decentes para os trabalhadores adultos”, 
acrescentou.
De acordo com as últimas estimativas globais, o trabalho infantil é predominante na agricultura, tanto 
formal quanto informal, e em outros setores da economia informal. O chefe da OIT destacou o papel das 
empresas e dos sindicatos que têm enfrentado os desafios da economia informal: a taxa de sindicalização 
está crescendo entre os trabalhadores da economia informal e as empresas têm discutido com os sindicatos 
como “limpar” suas cadeias produtivas, proteger e respeitar os direitos humanos no trabalho e corrigir as 
violações que porventura ocorrem.
Mas Ryder alertou também que existe o perigo de que, como a “longa marcha” contra o trabalho infantil 
parece estar entrando em sua fase final, a comunidade internacional parece estar desatenta e longe da luta 
contra o trabalho infantil.
“Isso seria trágico e não deve acontecer. O apelo de Brasília deve ser para um esforço coletivo renovado”, 
concluiu.
08/10/2013

COMPROMISSO DAS AGÊNCIAS DA ONU CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A OIT apresentou hoje em Brasília um compromisso das agências das Nações 
Unidas que estabelece a luta contra o trabalho infantil como uma prioridade de suas ações de cooperação 
na América Latina e Caribe, onde este problema afeta 12,5 milhões de crianças, a maior delas realizando 
trabalho perigoso.
O documento da iniciativa interagencial foi apresentado na Casa da ONU em Brasília, ao mesmo tempo 
em que se realiza a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil iniciada nesta terça-feira. Durante a 
divulgação do documento da ONU foi destacado que a iniciativa procura impulsionar “um esforço coletivo de 
complementaridade de ações”.
“Devemos potencializar nossos esforços e construir fortes vínculos para enfrentar um tema que requer nossa 
atenção”, disse a Diretora Regional da OIT para a América Latina e Caribe, Elizabeh Tinoco.
As dimensões do trabalho infantil na região “nos obrigam a redobrar esforços”. Tinoco disse que apesar 
dos importantes avanços registrados nos últimos anos, ainda existem 12,5 milhões de meninas e meninos 
envolvidos no trabalho infantil, o que continua sendo um número elevado.
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Além disso, qualificou como um “sinal de alarme” o fato de que a grande maioria dessas crianças, cerca de 
9,6 milhões, esteja realizando trabalhos perigosos, equivalentes às piores formas de trabalho infantil.
“Estes números devem nos colocar em alerta e obrigarmo-nos a ser mais criativos e eficientes”, acrescentou 
a Diretora Regional da OIT. Disse que a coordenação das agências da ONU permitirá melhorar a cooperação 
com os governos.
Na iniciativa interagencial liderada pela OIT e OPAS, participaram também UNFPA, UNICEF, FAO, PNUD, 
UNESCO e ONU Mulheres.
No documento “Prioridades do Sistema das Nações Unidas para enfrentar o trabalho infantil na América 
Latina e Caribe” são detalhadas como prioridades de ação as relacionadas com a eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, o trabalho infantil rural, nos povos indígenas e o trabalho infantil doméstico.
Além disso, é enfatizada a necessidade de cooperação para a geração de conhecimento, bem como a 
promoção de iniciativas de proteção social.
Tinoco disse que o primeiro da iniciativa interagencial estará relacionado com a coordenação de ações para 
enfrentar o tema do trabalho infantil. A iniciativa foi apresentada na sede do PNUD, em Brasília, cidade que sedia 
a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil e que reúne mais de 1.300 delegados de cerca de 150 países.
08/10/2013

DIRETOR GERAL DA OIT VISITA CUIABÁ
 
CUIABÁ (Notícias da OIT) - O Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, 
realizou nesta quarta-feira uma visita à capital do estado brasileiro do Mato Grosso para conhecer os 
avanços e desafios relacionados com a luta contra o trabalho infantil e o trabalho escravo. “Vim aqui 
para aprender”, disse Ryder diante de um grupo de meninos adolescentes entre 14 e 17 anos em 
risco de trabalho infantil, atendidos por um projeto de capacitação que tem como objetivo principal 
promover a inclusão social e oferecer a oportunidade de avançar rumo a um emprego formal. Ryder 
destacou a importância de expandir e replicar estas experiências. “Podemos elaborar outros programas 
em outros lugares para ajudar milhões de pessoas que ainda não conseguiram sair do trabalho infantil e 
do trabalho forçado e que não têm acesso a um emprego decente”, acrescentou. O Diretor da OIT visitou 
Cuiabá durante uma visita ao Brasil que também o levou a Brasília e a São Paulo e que contempla uma 
escala em Salvador, Bahia. Nesta terça-feira, Ryder participou da inauguração da III Conferência Global 
sobre Trabalho Infantil junto à presidente Dilma Rousseff. Na Conferência, lembrou que de acordo com 
os últimos dados da OIT o número de trabalhadores infantis caiu um terço desde o ano 2000, mas ainda 
existem168 milhões de crianças nesta situação. Em Cuiabá, Ryder disse aos adolescentes do programa 
“Me Encontrei” que este número é demasiadamente alto. Mas a boa notícia,  acrescentou, é que os 
avanços obtidos demonstram que é possível fazer alguma coisa para reduzir e erradicar o trabalho 
infantil. “A mensagem deste programa é que é possível”, acrescentou. “Estaremos muito atentos ao que 
ocorre em Cuiabá”, disse no encontro. Ele também visitou o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
onde é executado um programa de resgate e capacitação de pessoas que estiveram em condição de 
trabalho escravo. Até agora, o programa, que está orientado a evitar que os trabalhadores resgatados 
caiam novamente em uma situação de vulnerabilidade e voltem ao trabalho forçado, resgatou 302 
trabalhadores, dos quais 70 por cento têm agora um emprego formal. Nas instalações do Serviço, 
Ryder teve a oportunidade de conhecer pessoas que recém estão integrando-se ao projeto, alguns em 
seu primeiro dia, bem como outros que ingressaram anteriormente. Também manteve contatos com 
representantes de empresas que facilitam esta iniciativa. Desde 2009, o Estado do Mato Grosso tem 
uma Agenda de Trabalho Decente, pela qual se realizam os dois projetos que contam, além disso, com 
apoio da OIT. A erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado são duas prioridades deste plano. 
Nesta quinta-feira, o Diretor Geral da OIT participará do encerramento da III Conferência Global sobre 
Trabalho Infantil em Brasília e na sexta-feira realizará uma visita a Salvador.
09/10/2013

MUNDO PRECISA PASSAR DOS PLANOS À AÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, pediu aos delegados presentes na III 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil a levar adiante os planos pactuados no evento em uma ação 
extensa, sistêmica e sustentável.
“Vocês estabeleceram a relação entre a luta contra o trabalho infantil e a necessidade de avanço no Programa 
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de Trabalho Decente, de implementar os princípios e direitos fundamentais no trabalho, de dar prioridade à 
criação de emprego, especialmente para os jovens, de estender as medidas de proteção social e fortalecer 
o Estado de Direito e os sistemas judiciais. O que devemos fazer agora é traduzir esta relação em uma ação 
urgente”, declarou Guy Ryder durante a sessão de encerramento da Conferência.
O Diretor Geral da OIT destacou que nas sessões plenárias surgiram lições aprendidas que demonstram uma 
crescente compreensão do que é necessário para eliminar o trabalho infantil de maneira sustentável e que 
não somente os governos mas também outros atores – as organizações de empregadores e trabalhadores 
e a sociedade civil – estão assumindo sua responsabilidade e demonstrando uma determinação crescente.
Veja a Declaração de Brasília em http://childlabour2013.org/nacoes-reforcam-necessidade-de-pacto-global-
no-combate-ao-trabalho-infantil/?lang=pt-br
O Diretor Geral da OIT advertiu que, com a diminuição do número de crianças trabalhadoras, apresentam-
se maiores obstáculos à luta contra o trabalho infantil porque se trata de chegar até àquelas crianças que 
são difíceis de serem encontradas: crianças soldados, crianças vítimas da exploração sexual, crianças que 
trabalham na agricultura e em outros ambientes perigosos. A esse respeito, Ryder assinalou que o trabalho 
para a próxima conferência – que será realizada na Argentina em 2017 – começa agora. Também pediu aos 
delegados para que façam o possível para reduzir de maneira significativa o número de crianças trabalhadoras 
até a realização da próxima conferência.
O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, também falou durante a Conferência e disse que a 
comunidade internacional tem o dever de oferecer às crianças trabalhadoras, particularmente àqueles 
aprisionados em suas piores formas, a esperança de um futuro melhor. “Restam pouco mais de dois para 
chegar à meta de 2016, estabelecida em Haia, e necessitamos apoio político para adotar as medidas 
requeridas”, disse.
Lula lembrou que foi criança trabalhadora para ajudar a manter sua numerosa família e que mais tarde, 
como presidente, viu uma criança haitiana mastigar biscoitos de lama para enganar a fome. “O mapa do 
trabalho infantil no mundo coincide com o mapa da fome e da pobreza, de maneira que o primeiro passo 
para avançar na luta contra as piores formas de trabalho infantil é coordenar as políticas de distribuição de 
riqueza no mundo”.
O presidente Lula referiu-se aos gastos para resgatar o sistema financeiro mundial desde o começo da crise 
em 2008-2009, bem como ao custo da guerra do Iraque, e assinalou que a erradicação do trabalho não é um 
problema de falta de recursos mas de “falta de vontade política e de líderes incapazes de enfrentar este desafio”.
“A grandeza de um país se mede através de sua capacidade de proteger as suas crianças”, concluiu Lula.
11/10/2013

DIRETOR GERAL DA OIT ENCERRA SUA VISITA AO BRASIL
 
SALVADOR (Notícias da OIT) – O Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, concluiu hoje uma visita ao Brasil durante 
a qual percorreu quatro cidades, visitou projetos de promoção de trabalho decente e participou da III 
Conferência sobre Trabalho Infantil com representantes de cerca de 150 países.
“No Brasil pudemos comprovar que, sim, é possível enfrentar os desafios para oferecer mais e melhores 
oportunidades laborais e para lutar contra formas inaceitáveis de trabalho, como trabalho forçado e o 
trabalho infantil”, que passou por São Paulo, Brasília, Cuiabá e Salvador.
Na última etapa de sua visita, o Diretor da OIT encontrou-se com o governador da Bahia, Jacques Wagner, 
e teve a oportunidade de conhecer os avanços da primeira Agenda Estadual de Trabalho Decente, um 
programa vigente desde 2007, bem como ações relacionadas com a busca de melhores condições laborais 
para as trabalhadoras domésticas e um programa sobre segurança e cidadania.
“Queremos conhecer no terreno quais são os programas que dão resultado, para contribuir e ampliá-los e 
replicá-los em outros lugares do mundo”, disse Ryder.
Na primeira etapa da visita, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de outubro, Guy Ryder teve a oportunidade de 
entrevistar-se com dirigentes sindicais e com o prefeito Fernando Haddad, com quem assinou um acordo 
técnico para apoiar o desenvolvimento de uma agenda municipal de trabalho decente. Também testemunhou 
a constituição de uma comissão municipal para lutar contra o trabalho forçado em São Paulo.
O Diretor da OIT comentou que “como toda grande metrópole, São Paulo apresenta o que existe de mais 
avançado e, ao mesmo tempo, vestígios de um passado que todos queremos enterrar: uma proporção 
significativa de trabalho informal, desigualdades de gênero e de raça, não observância, em algumas 
situações, dos direitos fundamentais do trabalho”, e acrescentou que esta cidade “também tem as melhores 
condições para tratar desses problemas”.
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Em Brasília, participou da abertura da III Conferência Global junto com a presidente Dilma Rousseff.
Ryder fez um apelo para que sejam redobrados os esforços para a eliminação do trabalho infantil, pois 
apesar dos avanços alcançados ainda existem 168 milhões de crianças envolvidas nesta prática em todo o 
mundo, 85 milhões dos quais em trabalho perigoso.
“Temos 168 milhões de razões para fazê-lo”, disse Ryder aos mais de 1.300 delegados que vieram até Brasília 
para participar a reunião que concluiu com a adoção de uma Declaração de Brasília com o compromisso de 
intensificar e acelerar as ações contra o trabalho infantil.
Ryder também esteve presente no encerramento desta Conferência, do qual participou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Em Brasília, também manteve um encontro com representantes dos empregadores.
O Diretor da OIT também visitou a capital do Mato Grosso, Cuiabá, onde se reuniu com autoridades municipais 
e visitou projetos de luta contra o trabalho infantil e o trabalho forçado.
“Vim aqui para aprender”, disse Ryder diante de um grupo de adolescentes entre 14 e 17 anos em risco de 
trabalho infantil, apoiados pelo programa “Me Encontrei”. Considerou que “a mensagem deste programa é 
que é possível evitar o trabalho infantil”.
Na capital do Mato Grosso também visitou um projeto de resgate de vítimas do trabalho escravo. Na sede 
do programa “Ação Integrada” teve a oportunidade de conversar com um grupo de trabalhadores que 
conseguiram incorporar-se a empregos formais depois de uma vida de sofrimento, falta de oportunidades e 
condições de trabalho inaceitáveis.
Ryder destacou a importância de expandir e replicar estas experiências. “Podemos elaborar outros programas 
em outros lugares para ajudar milhões de pessoas que ainda não conseguiram sair do trabalho infantil e do 
trabalho forçado e que não têm acesso a um emprego digno”, acrescentou.
Nesta sexta-feira, na sede do governo da Bahia, Ryder teve a oportunidade de conhecer em detalhes a 
agenda de trabalho decente estadual que qualificou como “pioneira no mundo”. Acrescentou que “para a OIT 
é muito importante este exemplo”, que pode ser repetido em outros países.
Uma de suas últimas reuniões foi com dirigentes das organizações de trabalhadoras domésticas no Brasil. “A 
OIT sempre foi nossa sócia”, disse Creuza Maria Oliveira, presidente da Federação Nacional de Empregadas 
Domésticas ao lembrar que a colaboração começou “desde os anos 90 quando começamos a dar visibilidade 
ao trabalho doméstico infantil”.
Oliveira disse que no Brasil existem 8 milhões de empregados/as domésticas que começaram a organizar-se 
há 77 anos. Também destacou diante de Ryder a importância da adoção em 2011 da Convenção 189 da 
OIT sobre trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores domésticos. “Pela primeira vez temos uma 
norma internacional”, enfatizou a dirigente sindical brasileira.
“Obrigado pelo que tem feito para promover esta causa”, disse Ryder aos representantes de trabalhadoras 
e trabalhadores domésticos na Bahia.
Em sua última reunião em Salvador, Guy Ryder conheceu os participantes de um programa apoiado pela OIT 
denominado “Palavra de Polícia”, destinado a gerar uma mudança de atitude dos agentes policiais, por meio 
de oficinas de declamação de poemas. “Começamos um processo de humanização que se multiplica”, disse 
a agente Lesley durante um encontro nesta cidade.
Os policiais contaram de melhorias notáveis no tratamento com as pessoas e de sua crescente participação 
em atividades de prevenção, especialmente entre os jovens. O projeto, englobado em uma iniciativa sobre 
segurança e cidadania na qual participam diversas agências da ONU baseia-se na utilização da palavra 
como “a melhor arma que temos”.
“Volto com otimismo quando vejo que é possível impulsionar transformações”, disse Ryder ao concluir sua 
visita à Bahia.
11/10/2013

SÃO PAULO É A PRIMEIRA CIDADE-SEDE A ADERIR AO COMPROMISSO PELO TRABALHO 
DECENTE NA COPA
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) - São Paulo é a primeira cidade-sede a aderir ao Compromisso pelo Trabalho 
Decente na Copa -  movimento de abrangência nacional, apoiado pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Em cerimônia realizada na semana passada(dia17) na sede da Prefeitura, a prefeita em 
exercício Nádia Campeão e a Diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo, assinaram termo público de promoção 
desse Compromisso,  que deverá contar com a adesão voluntária de entidades sindicais, organizações de 
empregadores e empresas, organizações da sociedade civil e outras instâncias do poder público.
Segundo Laís Abramo, a experiência de promoção do trabalho decente nas atividades relacionadas à Copa 
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do Mundo na capital paulista terá visibilidade internacional e servirá de referência para outras cidades e 
países. “Este compromisso expressa  uma agenda preventiva e propositiva. Preventiva para eliminar ao 
máximo todos os riscos e problemas que, pela nossa experiência internacional, sabemos que podem vir a 
ocorrer em eventos esportivos desse porte e magnitude. E propositiva no sentido de potencializar ao máximo  
as oportunidades positivas (em termos de investimentos produtivos, qualificação profissional, geração de 
emprego e renda, etc.) e o legado que a Copa pode deixar para o país”, explicou.
A Diretora da OIT no Brasil ressaltou que a iniciativa representa uma ação concreta desenvolvida no âmbito 
do Acordo de Cooperação assinado no último dia 7 pelo Diretor Geral da Organização, Guy Ryder, e o prefeito 
Fernando Haddad, para a construção de uma Agenda Municipal de Trabalho Decente no município.
“Essa iniciativa se soma e certamente servirá de referência a outras que vêm sendo desenvolvidas no 
País com o mesmo objetivo”, disse Laís Abramo. Em agosto deste ano foi constituído, no âmbito do Comitê 
Interministerial da Agenda Nacional de Trabalho Decente, um subcomitê para a promoção do trabalho 
decente nos grandes eventos esportivos, coordenado pelos ministérios do Trabalho e Emprego e Esportes.
Além disso, outras cidades sede da Copa também discutem a construção de um compromisso semelhante ao que 
foi lançado em São Paulo. Entre elas, Cuiabá, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Recife.
Um elemento central dessas propostas, observou a Diretora da OIT, é o diálogo social. “Esse é um esforço que 
será bem sucedido apenas se contar com a participação ativa e o espírito de colaboração do poder público, 
organizações de empregadores e de trabalhadores e empresas ( especialmente nos setores mais envolvidos 
com as atividades a serem desenvolvidas antes e durante a Copa), Parlamento e outras organizações da 
sociedade civil.
Para a prefeita, toda a sociedade deve fiscalizar as condições de trabalho durante o evento. “Os setores que 
estão se envolvendo na Copa vão dar o exemplo. Nós vamos lutar pelo trabalho formal, inclusivo, para que 
estes empregos criados para o evento tenham continuidade. Pretendemos criar um estímulo para que o 
legado da Copa seja para as trabalhadoras e trabalhadores de São Paulo”, afirmou Nádia Campeão.
Durante a cerimônia, entidades sindicais, organizações empresariais e empresas, organizações da sociedade 
civil e outras instâncias do poder público  foram incentivadas a aderir ao compromisso. “Este pacto abrange a 
construção civil, o comércio ambulante, as cooperativas de catadores, o comércio em geral, todo mundo que 
faz o trabalho receptivo, dos hotéis, dos bares e restaurantes. Eles vão contratar muita gente, vão atender os 
turistas e eles podem mostrar como o país respeita os trabalhadores, a legislação”, disse a prefeita.
A campanha pelo trabalho decente busca assegurar o respeito aos direitos fundamentais no trabalho 
estabelecidos pela legislação brasileira e pelas Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Serão organizadas 
ações para prevenir e combater o uso de trabalho forçado e de trabalho infantil, bem como o tráfico de 
pessoas para fins de exploração laboral e sexual. O desembargador Luiz Antonio Moreira Vidigal, do Tribunal 
Regional do Trabalho, anunciou a criação de 20 Varas do Trabalho na zona leste da cidade, para facilitar o 
encaminhamento judicial de questões trabalhistas.
Com informações da Prefeitura de São Paulo
21/10/2013

ARTISTAS BRASILEIROS DÃO CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) está relançando a campanha “Cartão Vermelho ao Trabalho 
Infantil”, que já conta com o apoio de diversos artistas de fama mundial como a atriz Cher, premiada com 
o Oscar. Artistas brasileiros de renome, como Wagner Moura, Camila Pitanga, Gilberto Miranda, Priscila 
Camargo, Osmar Prado, Bete Mendes e Dira Paes posaram para fotos e gravaram vídeos para a campanha.
A OIT lançou a primeira campanha do cartão vermelho em 2002 para sensibilizar a opinião pública sobre o 
trabalho infantil. Oito anos mais tarde, a II Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que ocorreu em Haia, 
comprometeu-se com a eliminação das piores formas de trabalho infantil em 2016. Embora durante a última 
década o número de crianças que trabalham no mundo tenha se reduzido em um terço até chegar a 168 
milhões, os progressos foram lentos. Os 152 países que participaram da III Conferência Global, realizada 
entre 8 e 10 de outubro em Brasília, renovaram seu compromisso para alcançar este objetivo.
Metade das crianças que trabalham está presa nas piores formas de trabalho infantil. Trabalham em campo, 
em minas ou em fábricas e podem ser vítimas de abuso sexual, exploradas pelo tráfico de drogas ou forçados 
a alistar-se em milícias ou exércitos.
Além de Cher, os atores Susan Sarandon, Tim Roth, Jon Tenney, Olivia Wilde, Jason Sudeikis e Rob Morrow 
apoiam a campanha. Também aderiram atletas dos Estados Unidos e das Filipinas. O Mundial de Futebol de 
2014 e as Olímpiadas do Rio em 2016 serão grandes eventos de mobilização para a campanha.
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A OIT é a agenda da ONU especializada no mundo do trabalho e tem o maior programa do mundo para a 
eliminação do trabalho infantil. Este programa contribuiu para liberar três milhões de crianças em todo o mundo.
 
Nos endereços abaixo podem ser vistas as participações dos artistas brasileiros na campanha:

http://www.iloartworks.org/trabalho-infantil/artistas-brasileiros-dao-cartao-vermelho-para-o-trabalho-infantil/
http://www.youtube.com/watch?v=HE6y386fnnQ 
23/10/2013

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OIT ANALISA SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES 
DOMÉSTICOS NO MUNDO
 
GENEBRA - De acordo com um estudo da OIT lançado no início deste ano, apenas dez por cento dos 
trabalhadores domésticos em todo o mundo são cobertos pelas mesmas leis e legislação que os outros 
trabalhadores. Muitos deles também estão sujeitos a condições de trabalho deploráveis, a exploração do 
trabalho e os abusos dos direitos humanos. 
Mas a situação está mudando. A discussão realizada durante o Conselho de Administração da OIT em 23 
de outubro fez um balanço dos progressos realizados desde a adoção da Convenção de Trabalhadores 
Domésticos da OIT, de 2011 (n º 189 ) , e as conclusões foram bastante animadoras . 
Até o momento, dez Estados membros da OIT (Bolívia, Alemanha , Guiana, Itália , Ilhas Maurício, Nicarágua, 
Paraguai , Filipinas, África do Sul e Uruguai) ratificaram a Convenção . Vários outros Estados-Membros 
iniciaram processos de ratificação ou manifestaram a sua intenção de fazê-lo. 
Desde junho de 2011, o interesse na melhoria das condições de vida e de trabalho das trabalhadoras 
domésticas se espalhou em todas as regiões. Reformas legislativas sobre os trabalhadores domésticos foram 
concluídas em vários países, incluindo Argentina, Bahrain , Brasil, Espanha , Filipinas, Tailândia e Vietnã. 
Em vários outros países, novas iniciativas regulatórias e políticas estão sendo tomadas, incluindo Angola , 
Áustria, Bélgica , Chile, China, Finlândia, Índia, Indonésia, Jamaica, Marrocos, Namíbia , Paraguai, Emirados 
Árabes Unidos e Estados Unidos. 
A campanha global “12 por 12”, para promover os direitos das trabalhadoras domésticas e a ratificação da 
Convenção n º 189, lançada pela Confederação Sindical Internacional (CSI ), em parceria com a Sindicato 
Internacional da Alimentação, Produtos Agrícolas , Hotéis, Restaurantes ,Tabaco e Associações ( IUF ) e a 
Rede Internacional de Trabalhadores Domésticos têm contribuído para estes progressos. 
As agências internacionais , como a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres ( ONU Mulheres ), processos de diálogo internacionais, como o Fórum Global 
sobre Migração e Desenvolvimento ( GFMD ) e organizações não-governamentais ( ONGs) também ajudaram 
a atrair a atenção mundial à situação dos trabalhadores domésticos. 
“Tudo isso mostra que a Convenção da OIT sobre trabalhadores domésticos e sua Recomendação de 
acompanhamento efetivamente começaram a desempenhar o seu papel como catalisadores para a 
mudança”, disse Manuela Tomei, diretora do Departamento de Igualdade de Condições de Trabalho da OIT. 

Os desafios à frente

Existem atualmente cerca de 53 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo e seu número está 
crescendo, tanto em países desenvolvidos e em desenvolvimento. De acordo com os dados mais recenes, 
83 por cento são mulheres.
Para os países que já adotaram reformas em suas legislações, o próximo e mais difícil desafio é colocar em 
prática as instituições adequadas e construir e implantar eficazmente os novos regulamentos e políticas, 
além de medir os resultados gerados. 
Muitos delegados presentes na discussão do Conselho de Administração também se referiram ao desafio da 
informalidade. O trabalho doméstico está entre os setores com maior participação do emprego informal e é 
responsável por uma parcela significativa do emprego informal total, em muitos países em desenvolvimento. 
“Facilitar a transição dos trabalhadores domésticos da informalidade para a economia formal deve ser 
um fator-chave em nossos esforços”, disse Ronnie Goldberg, dos Estados Unidos, em nome do grupo dos 
empregadores. Ela acrescentou que esses esforços devem estar concentrados na necessidade de proteger 
os trabalhadores domésticos, e não destruir as oportunidades de trabalho para eles. 
A discussão do Conselho de Administração também destacou que as trabalhadoras domésticas são altamente 



223

OIT Notícias | Brasil, 2007 - 2014

vulneráveis às formas inaceitáveis de trabalho, incluindo o trabalho infantil, a exposição ao abuso sexual e 
outras formas de violência, a condições análogas à escravidão e trabalho forçado. A vulnerabilidade dos 
trabalhadores domésticos aos abusos dos direitos e da informalidade das relações de trabalho no trabalho 
doméstico se reforçam mutuamente. 
Falando em nome do grupo dos trabalhadores, Helen Kelly disse que a formalização do emprego, direitos 
para os trabalhadores domésticos, incluindo a liberdade de associação e negociação coletiva e as horas de 
trabalho ainda são desafios importantes a serem enfrentados no que diz respeito ao trabalho doméstico. 
No final da discussão, o Conselho de Administração da OIT anunciou que irá organizar uma conferência global de 
alto nível sobre o trabalho decente para os trabalhadores domésticos. A data ainda está para ser determinada.
 
O papel da OIT sobre trabalho doméstico

Até agora, a OIT tem apoiado as mudanças no trabalho doméstico, prestando assistência técnica em mais 
de 36 países, tais como: 
No Brasil, a OIT apoiou uma reforma na Constituição, este ano, estabelecendo direitos trabalhistas iguais 
para trabalhadores domésticos.
Na Índia, a OIT ajudou o governo buscando maneiras de estender a cobertura da legislação do salário mínimo 
e do seguro de saúde para os trabalhadores domésticos.
Nas Filipinas, a OIT contribuiu para a promulgação da Lei dos Trabalhadores Domésticos e da ratificação de 
Convenção da OIT n º 189.
Em Zâmbia, as normas nacionais relativas ao trabalho doméstico estão sendo analisados no contexto do 
processo de reforma da legislação laboral em curso, que a OIT está apoiando. 
28/10/2013

TRABALHO E RENDA FAMILIAR ANDAM JUNTOS
 
CURITIBA (Notícias da OIT) - O trabalho é um dos principais vínculos entre o desenvolvimento econômico e 
o social, uma vez que representa um dos mecanismos por intermédio dos quais os seus benefícios podem 
efetivamente chegar às pessoas e, portanto, serem melhor distribuídos. A prova disso é que atualmente no 
Brasil 77% da renda das famílias advêm do trabalho.
A afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, durante palestra no XIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho 
(ABET), realizado nesta cidade. O evento é realizado a cada dois anos e conta com a participação de especialistas 
nacionais e estrangeiros. O tema deste ano é “Trabalho, Desenvolvimento e Sociedade no contexto da crise global”.
Em sua palestra “Trabalho e Inclusão Social: o compromisso nacional com a promoção do Trabalho Decente”, 
Laís Abramo também ressaltou a importância do trabalho na composição da renda das famílias em situação 
de pobreza (rendimento familiar per capita de até ¼ do salário mínimo). De acordo com dados da PNAD 
2012, o trabalho representa 62% dos rendimentos destas famílias e o restante de aposentadorias e pensões 
e outras fontes.
Laís Abramo acrescentou, no entanto, que não é qualquer tipo de trabalho que garante às pessoas o acesso 
a uma vida digna e a justa participação nos frutos do desenvolvimento econômico. Para que isso aconteça é 
necessário que esse trabalho seja exercido em determinadas condições e que seja Trabalho Decente.
 Isto é, além de uma remuneração adequada, o conceito de trabalho decente supõe também o acesso aos 
direitos associados ao trabalho e à proteção social e, quando combinado com aumentos de produtividade e 
igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego, tem o potencial de diminuir exponencialmente a 
extrema pobreza e a fome por meio do aumento e melhor distribuição da renda.
“Todas as pessoas que trabalham têm direitos – assim como níveis mínimos de remuneração, proteção e 
condições de trabalho - que devem ser respeitados”, disse a Diretora da OIT no Brasil.
Para a Diretora da OIT no Brasil, a redução da pobreza e da desigualdade social no país no período recente 
foi resultado de políticas de caráter redistributivo que tinham (e têm) como objetivo incluir, não apenas no 
mercado de consumo, mas também no mercado de trabalho, e nas condições de exercício da cidadania, 
grandes parcelas da população brasileira que estavam até então excluídas de todas essas dimensões da 
vida social e produtiva.
E nisso desempenharam um papel fundamental, de um lado, os programas de transferência de renda – 
o Bolsa Família e a extensão da proteção social. Por outro lado, fatores diretamente relacionados a um 
processo de reestruturação do mercado de trabalho (invertendo aqui também as tendências que marcaram 
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os anos 90 e começo dos anos 2000, de aumento do desemprego, da informalidade e dos processos de 
precarização do trabalho): o aumento do emprego e, em especial, do emprego formal e a valorização do 
salário mínimo, disse.
Laís Abramo também abordou, entre outros, o tema trabalho, vida pessoal e familiar e como isso pode 
influenciar as diferenças de tratamento e igualdade de gênero no mercado laboral. Ainda de acordo com 
dados da PNAD, a jornada de trabalho dos homens é de 42,5 horas semanais, enquanto a das mulheres 
chega a 36,2 horas semanais. No entanto, os homens dedicam apenas 10,3 horas semanais aos afazeres 
domésticos, e as mulheres, 22,3. Resultado: a jornada de trabalho das mulheres chega a 58,5 horas 
semanais, e a dos homens a 52,7 horas.
30/10/2013

CÓDIGO PENAL É CONSISTENTE COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS PARA PUNIR 
TRABALHO FORÇADO, DIZ A OIT
 
NOTA À IMPRENSA
 
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, tendo em vista a iminente votação da 
Proposta de Emenda Constitucional que pune a prática de trabalho em condição análoga à de escravo ou 
trabalho forçado, vem a público esclarecer o que se segue:
1 - No Relatório Global do Diretor Geral da OIT publicado em 2005, Uma Aliança Global contra o Trabalho 
Forçado, no qual são relatados os esforços dos países de todo o mundo para combater o trabalho forçado, a 
OIT já fazia referência à importância da aprovação da PEC como um instrumento capaz de fortalecer o esforço 
que vinha sendo desenvolvido no país para prevenir e erradicar essa grave violação dos Direitos Humanos e dos 
Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho. 
2 - O artigo 19 da Constituição da OIT é claro no que se refere à relação entre as convenções da OIT e 
a legislação nacional: “Em caso algum, a adoção, pela Conferência Internacional do Trabalho, de uma 
Convenção ou Recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro de uma Convenção, deverão ser 
consideradas a fim de afetar qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores 
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela Convenção ou Recomendação”.
Ou seja, as Convenções da OIT são patamares mínimos. Os Estados-Membros que as ratifiquem estão 
obrigados a respeitar esses patamares mínimos e, ao mesmo tempo, são soberanos para desenvolver 
suas legislações além desses patamares da forma que considerem mais conveniente. No caso do trabalho 
forçado, a Convenção nº 29 da OIT define que os Estados-Membros que a ratifiquem devem desenvolver as 
suas legislações de modo a  tornar possível tipificar o crime e agir contra ele.
3 - Por sua vez, o relatório da Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT 
(CEACR), órgão do sistema de controle e supervisão de normas da Organização, lançado em 2004, ”tomou 
nota com interesse” da alteração efetuada em 2003 no Código Penal Brasileiro que estabeleceu como crime 
a “imposição de condições semelhantes à escravidão”. Isso inclui ações tais como sujeitar uma pessoa ao 
trabalho forçado, ou a condições de trabalho árduas e degradantes, ou à restrição de mobilidade por motivo 
de contração de dívida perante os seus empregadores ou representantes. Quaisquer pessoas que retenham 
os trabalhadores no local de trabalho, para impedi-los  de utilizar meios de transporte, retendo os seus 
documentos ou bens, ou mantendo controle manifesto, estão também sujeitas à  sentença de prisão.
No entendimento do CEACR, o artigo 149 do Código Penal, em sua forma atual, é consistente com a Convenção 
nº 29 da OIT sobre trabalho forçado e está dentro do espírito da mesma. A Comissão também aponta que 
outros Estados-Membros da OIT, como a França, Espanha e Venezuela, estão adotando em seu ordenamento 
jurídico-penal dispositivos que punem a exploração da vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras, 
assim como condições de trabalho que violam a dignidade da pessoa humana.
4 - O Brasil é um exemplo, para a comunidade internacional, de um país fortemente comprometido com o 
enfrentamento da escravidão contemporânea. Desde 2002, a OIT tem trabalhado de forma muito próxima 
ao governo e aos atores sociais na promoção das suas  Convenções que tratam do tema (número 29 e 105) 
e no fortalecimento das capacidades nacionais para enfrentar essa grave violação dos direitos humanos 
e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho.  Entre 1995 e outubro de 2013, mais de 46.000 
trabalhadores foram libertados de situações de trabalho forçado no país, segundo os dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego.
5 - Fiel aos princípios que regem sua atuação, a OIT continua confiando no diálogo social e na colaboração entre 
diferentes setores: governos, em suas três instâncias; organizações de empregadores e de trabalhadores e 
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outras instâncias do Estado e organizações da sociedade civil com o objetivo de alcançar a erradicação 
definitiva da escravidão contemporânea.
05/11/2013

CUIABÁ ASSINA COMPROMISSOS PELO TRABALHO DECENTE
 
CUIABÁ (Notícias da OIT) - Cuiabá é a segunda cidade do País a firmar compromisso público pelo emprego e 
trabalho decente na Copa do Mundo de 2014. O documento foi assinado pela Diretora do Escritório da OIT no 
Brasil, Laís Abramo, e pelo prefeito Mauro Mendes na tarde desta quinta-feira (07). Na ocasião, foi assinado 
ainda um memorando de entendimento para a elaboração, promoção e implantação de uma agenda de 
trabalho decente no Município.
“A Agenda Cuiabana de Trabalho Decente será sem dúvida um instrumento muito importante para 
potencializar o avanço das políticas públicas municipais, em articulação com as estaduais e federais, no 
sentido de garantir uma vida digna para os habitantes dessa cidade”, disse a Diretora da OIT. Ela lembrou 
que o Brasil tem se destacado nos últimos anos no cenário internacional devido ao seu forte compromisso com a 
promoção do trabalho decente, que se expressa na redução do desemprego, na geração de empregos formais, na 
extensão da proteção social e também na prevenção e eliminação das formas inaceitáveis de trabalho.
Laís Abramo também elogiou o lançamento do Compromisso pelo Trabalho Decente na Copa do Mundo, 
movimento de abrangência nacional apoiado pela OIT. Na visão da OIT, a realização da Copa no Brasil é sem 
dúvida um grande evento esportivo e cultural, esperado por toda a Nação brasileira. Constitui, também, uma 
grande oportunidade para todo o País, e especialmente para as 12 cidades que sediarão os jogos. Uma 
grande oportunidade em termos de investimentos, geração de emprego, oportunidades de qualificação, 
melhorias de infraestrutura (como construção de estádios, melhoria de aeroportos, vias públicas, mobilidade 
urbana etc.), grande afluxo de turistas, aumento da visibilidade do País.
No entanto, alertou que existem também vários riscos associados à realização do campeonato mundial de 
futebol, tanto durante a sua preparação quanto no momento de sua realização. Entre eles: riscos de ocorrência 
de problemas trabalhistas (ausência de contratos, formas precárias de trabalho, más condições de saúde 
e segurança, etc); riscos de ocorrência de problemas ambientais e outros que podem afetar as populações 
que vivem nas imediações das obras associadas à infraestrutura necessária à realização dos jogos; riscos 
de questionamentos de organizações representativas de segmentos da população e da cidadania em geral 
relacionados ao custo/benefício dos investimentos e gastos públicos realizados e ao seu legado; riscos da 
ocorrência de uma série de violações de direitos humanos, trabalhistas e direitos fundamentais no trabalho, 
tais como trabalho infantil, trabalho forçado, exploração sexual de crianças e adolescentes, desrespeito aos 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes.
Por isso, o Compromisso pelo Trabalho Decente na Copa deve ser vista como uma agenda preventiva e 
propositiva. Preventiva porque pretende ser um esforço concertado do poder público, organizações de 
empregadores e trabalhadores, empresas e outras organizações da sociedade civil para eliminar ou diminuir 
ao máximo os riscos. Propositiva porque pretende desenvolver esse mesmo esforço concertado para 
potencializar ao máximo as oportunidades positivas e legado social e trabalhista da Copa do Mundo, seja em 
termos de investimentos produtivos e em infraestrutura, seja em termos de oportunidades de qualificação 
profissional, estímulo ao empreendedorismo e criação de emprego e trabalho decente, levando em conta a 
situação de jovens, mulheres, população negra, migrantes, pessoas com deficiência.
A Diretora da OIT disse que essa iniciativa se soma e certamente servirá de referência a outras que vêm 
sendo desenvolvidas no País com o mesmo objetivo. No mês passado, no dia 17 de outubro, foi lançado, 
pela prefeitura de S. Paulo, o Compromisso pelo Trabalho Decente na Copa do Mundo naquela cidade. 
Outras cidades sede da Copa também discutem a construção de um compromisso semelhante, no âmbito 
das respectivas agendas estaduais e municipais de trabalho decente. Entre elas Salvador, Recife, Curitiba e 
Belo Horizonte.
Um elemento central dessas propostas é o diálogo social, ressaltou Laís Abramo. “Esse é um esforço que 
será bem sucedido apenas se contar com a participação ativa e o espírito de colaboração do poder público, 
organizações de empregadores e de trabalhadores e empresas, em especial nos setores mais envolvidos 
com as atividades a serem desenvolvidas antes e durante a Copa, parlamento, e outras organizações da 
sociedade civil”, afirmou.
O prefeito Mauro Mendes reiterou o comprometimento do Município em garantir condições decentes de 
trabalho aos cidadãos. “Nós todos temos que comungar esforços para promover cada vez mais o estímulo 
ao trabalho decente, trilhando caminhos que promovam a dignidade humana. Ao sermos signatários desse 
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acordo, estamos dando um grande passo e servindo de exemplo para outros Municípios”.
Durante o evento, também foi oficializada a posse dos membros do Conselho Municipal do Trabalho, órgão 
colegiado de caráter permanente e deliberativo, que tem por finalidade principal elaborar, acompanhar e avaliar 
as políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e qualificação profissional.
08/11/2013

ÍNDIOS MATSÉS E A CONVENÇÃO 169 DA OIT
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - As lideranças indígenas Matsés estiveram reunidas na Terra Indígena Vale do 
Javari, no Amazonas, entre os dias 12 e 14 de novembro para tratar da exploração de recursos naturais com 
impactos sobre as terras e do direito de consulta previsto na Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), sobre povos indígenas e tribais. 
Os Matsés vivem em áreas protegidas no Brasil (Vale do Javari) e no Peru (Comunidad Nativa Matsés), 
ambos países signatários da Convenção 169 da OIT. Com o apoio da Coordenação Regional Vale do Javari, 
Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e Coordenação-Geral de Promoção da Cidadania - GPC/
Funai, eles organizaram uma reunião de lideranças de 5 aldeias peruanas e 5 aldeias brasileiras para 
discutir assuntos comuns relacionados à exploração de petróleo, madeira e ações de controle e fiscalização 
das áreas indígenas e de proteção de povos indígenas isolados na região. Na oportunidade, as lideranças 
indígenas brasileiras também compartilharam informações sobre as reuniões realizadas em outubro de 
2013 em Brasília com a Funai, Agência Nacional de Petróleo e Itamaraty. 
A representante da OIT no evento, Thais Fortuna, acompanhou a reunião na aldeia São Meireles e levou 
informações aos indígenas sobre a OIT e a Convenção 169 da OIT. Os Matsés elaboraram um documento 
manifestando o posicionamento contrário à exploração de petróleo na região pelos impactos sobre os Matsés 
e povos isolados nos dois países e reclamaram a falta de observância de processos de consultas aos Matsés 
nos termos da Convenção 169 da OIT. 
Entre outras obrigações, os países signatários da Convenção 169 se comprometem a consultar os povos 
interessados, por meio de procedimentos adequados, quando sejam previstas medidas legislativas 
procedimentos adequados, quando sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-los diretamente, garantindo a efetiva participação dos povos indígenas e tribais na tomada de decisões.
19/11/2013

LANÇADO INSTITUTO CONTRA O TRABALHO ESCRAVO
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) - Empresas e entidades signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo lançaram nesta terça-feira, 19 de novembro, um instituto próprio, para ampliar a promoção 
de condições dignas para a mão de obra empregada nas cadeias de produção, no Brasil e no exterior.
Batizado de InPacto (Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo), o novo organismo 
é fruto de mais de oito anos de trabalho liderado por uma parceria entre o Instituto Ethos, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o Observatório Social e a ONG Repórter Brasil. Essas entidades convidaram, 
em 2005, empresas e organizações da sociedade civil a se unir para enfrentar a dura realidade de pessoas 
escravizadas e submetidas a abusos na fabricação de bens de consumo ou na agropecuária nacional.
Ao longo desse período de existência do Pacto, os anos de 2011 e 2012 apresentaram uma alta nas adesões 
– 112 e 187, respectivamente –, liderada por empresas do setor têxtil, após a revelação da exploração 
de imigrantes ilegais no corte e costura de roupas que eram revendidas a grandes cadeias varejistas. A 
participação neste acordo voluntário dá acesso a mecanismos de prevenção e controle, que ajudam na 
gestão de toda a cadeia produtiva. Em 2013, alcançou-se o marco de 431 signatários até o momento.
Todas as companhias que aderem ao Pacto se comprometem a monitorar seus fornecedores e a romper 
contratos nas situações em que forem encontradas condições insalubres de trabalho, além de contribuir 
para a recolocação de trabalhadores resgatados da escravidão e com campanhas de prevenção entre os 
públicos vulneráveis ao aliciamento.
A cada ano, um extenso check-up é preenchido pelas aderentes ao compromisso, colaborando não só para 
eliminar más práticas, como também para estimular melhorias, como a igualdade de remuneração entre 
gêneros e de oportunidades para indivíduos de todas as origens culturais.
Esse monitoramento está a cargo do Observatório Social e foi respondido este ano por 168 signatários. 
Todos estes estão aptos a tornar-se associados do novo instituto, que tem como sócios fundadores Caio 
Magri, do Instituto Ethos; Camila Valverde, do Walmart; Juliana Lopes, da Maggi; Leonardo Sakamoto, da 
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Repórter Brasil; Paulo Pianez, do Carrefour; Roni Barbosa, do Observatório Social; Rosa Maria de S. e A. 
Barbosa, da Eletronorte; e Victor Barau, Tesini Barau e Yuri Fortes, da Cargill.
Chamados de curadores, eles estarão a cargo de realizar, nos três primeiros meses, o planejamento 
estratégico das ações do InPacto. “Este é um processo aberto a contribuições de qualquer pessoa 
interessada. É impossível imaginar um futuro com escravidão. Por isso convidamos a todos que se envolvam 
em nossas atividades”, declarou Juliana Lopes. Caio Magri foi escolhido para presidir o instituto, tendo como 
vice, Camila Valverde.
“A princípio, focaremos em aumentar a adesão e a mobilização pela erradicação do trabalho escravo, bem 
como cuidar das demandas dos associados, ampliar o diálogo e a cooperação nacional e internacional em 
torno desta questão, fomentar boas políticas públicas e contribuir para o aperfeiçoamento de mecanismos 
institucionais”, esclareceu Magri, lembrando ainda a importância do acompanhamento da PEC 438/2001, 
contra o trabalho escravo, em tramitação no Congresso Nacional.
“Os esforços brasileiros pela erradicação do trabalho escravo são uma referência internacional e ganharam 
repercussão mundial. O Pacto avançou com formas criativas e inovadoras. Estamos à frente, mas temos 
muito a fazer ainda”, salientou Luiz Machado, da OIT.
“Leva tempo para se construir uma marca e pode ser rápido desconstruí-la. É preciso muito cuidado para 
não ir parar na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego por causa de um elo remoto em seu cadeia 
produtiva”, observou Leonardo Sakamoto, do Observatório Social.
“Vejo com ótimos olhos o lançamento do InPacto. Dá mais segurança pois torna as atividades mais bem 
estruturadas e consistentes. Podem contar com nosso apoio”, manifestou-se Amanda Cosenza, da ADM do 
Brasil.
O estatuto e as propostas que ele envolve serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral.
Para saber mais: http://www.pactonacional.com.br/
21/11/2013

OIT E SEBRAE JUNTOS PELA FORMALIZAÇÃO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) assinaram hoje um Memorando de Entendimento para 
desenvolver programa de cooperação técnica para a geração e intercâmbio de conhecimentos em torno de 
temas de interesse mútuo, envolvendo especialmente a formalização de empreendimentos informais.
O acordo foi assinado pela Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, e pelo Diretor Técnico do 
SEBRAE, Carlos Alberto dos Santos, e prevê ainda o estudo e desenvolvimento de temas como produtividade 
e condições de trabalho das micro e pequenas empresas, sustentabilidade ambiental e os investimentos 
intensivos em mão de obra nestes empreendimentos.
Durante o evento, Laís Abramo sugeriu a realização, no próximo ano, de um evento conjunto para discutir o 
tema da formalização do mercado de trabalho. Este seminário seria realizado no mês de abril, antecipando 
as discussões da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), principal reunião da OIT, que está marcada 
para o início de junho. O principal tema da agenda da CIT de 2014 será a informalidade no mercado de 
trabalho.
O tema da informalidade tem preocupado a OIT. Dados recentes indicam que na América Latina e Caribe 
existem 127 milhões de pessoas trabalhando em condições de informalidade, em sua maioria pertencentes 
aos grupos mais vulneráveis da população. Ainda que os países conseguissem manter um crescimento 
econômico robusto, o que em alguns casos não está acontecendo, seriam necessários mais de 50 anos 
para reduzir a metade a taxa de informalidade de 47,7% dos trabalhadores ocupados urbanos, de acordo 
com dados da OIT.
03/12/2013

PRÁTICAS ANTISSINDICAIS E A CONVENÇÃO 151 DA OIT
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) - A erradicação de práticas antissindicais tem tudo a ver com a realização do 
trabalho decente. Para a OIT, a questão é inteiramente relevante, pois está vinculada aos princípios e os direitos 
fundamentais no trabalho e fere diretamente os direitos de liberdade sindical e de negociação coletiva.
A afirmação foi feita hoje (03) pelo Diretor Adjunto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), Stanley Gacek, em evento organizado pela Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) e 
Sindicato dos Metroviários de São Paulo.
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Gacek disse que a erradicação destas práticas também é relevante em termos do crescimento econômico 
e o desenvolvimento, que significa a geração de mais empregos no médio e longo prazo. “Mais organização 
sindical e negociação coletiva significa mais demanda e mais redistribuição de renda, e também a erradicação 
do trabalho infantil, do trabalho escravo e da discriminação no emprego, além de melhor e mais eficiente 
alocação dos recursos”, afirmou.
Segundo a última Pesquisa Anual de Violações dos Direitos Sindicais da Confederação Sindical Internacional, 
as violações continuaram e se agravaram em 2012. Pesquisa realizada em 87 países mostrou que há práticas 
sistemáticas de demissões ou outras formas de discriminação antissindical em mais de 50% dos países 
examinados. Em 2012, 18 sindicalistas foram assassinados na Colômbia e quatro no primeiro semestre 
de 2013. Dois trabalhadores foram assassinados pela polícia em Serra Leoa em janeiro desse ano durante 
manifestações em prol das melhorias nas condições do trabalho no setor mineiro do país. Houve medidas 
tomadas pelos governos em Portugal, Grécia, Romênia, Espanha e Itália para enfraquecer a negociação coletiva.
A Guatemala é considerada o país mais perigoso do mundo para sindicalistas. Desde 2007, 53 dirigentes e 
representantes sindicais foram assassinados, além de terem ocorrido muitos casos de tortura, sequestros, 
invasões de sedes e de locais sindicais, invasões das residências de sindicalistas, ameaças de morte e 
tentativas de assassinato. Todos esses casos ocorreram tanto no setor público e na administração pública 
quanto no setor privado.
Para a OIT, a proteção contra atos antissindicais está intimamente ligada à liberdade sindical. Os artigos 1 e 2 
da Convenção 98 e ratificada pelo Brasil em 1952 (Organização Sindical e Negociação Coletiva), se referem 
à “adequada proteção contra todo ato de discriminação tendente a diminuir a liberdade sindical em relação 
ao seu emprego”; a proteção contra a conduta patronal de condicionar o emprego à desfiliação ou a não 
filiação ou da afinidade sindical; à garantia de que “as organizações de trabalhadores e de empregadores 
deverão aproveitar de adequada proteção contra todo ato de ingerência de umas contra as outras”.  
De acordo com o que foi explicado pelo Diretor Adjunto da OIT, servidores públicos exclusivamente empregados 
em cargos de administração do Estado não estariam protegidos pelos termos da Convenção, de acordo com 
o artigo 6.
No entanto a Convenção 151, relativa à Proteção do Direito de Organização e aos Processos de Fixação das 
Condições de Trabalho na Função Pública, ratificada pelo Brasil, consegue sanar esta falha. O Artigo 4, inciso 
1 da Convenção diz que todos os trabalhadores da função pública “devem beneficiar-se de uma proteção 
adequada contra todos os atos de discriminação que acarretem violação da liberdade sindical em matéria 
de trabalho.”
 Também o Artigo 1, inciso 1 da Convenção 151 deixa claro que “ a presente Convenção aplica-se a todas as 
pessoas empregadas pelas autoridades públicas, na medida em que lhes não sejam aplicáveis disposições 
mais favoráveis de outras convenções internacionais do trabalho.” Ou seja, os empregados na “administração 
do estado” são cobertos pela proteção de práticas antissindicais.
03/12/2013

DESAFIOS PARA ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – Embora o Brasil tenha conseguido reduzir em 56% o trabalho infantil entre 1992 
e 2012, ainda persistem inúmeros desafios a serem enfrentados para erradicar esta grave violação dos 
direitos humanos e dos direitos fundamentais no trabalho, que é uma prioridade da OIT.
A afirmação foi feita hoje (12) pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo, durante palestra no Fórum Mundial de Direitos Humanos, que está sendo realizado 
nesta cidade. “O trabalho infantil pode ser erradicado, desde que haja um compromisso sustentado da 
comunidade internacional e que sejam enfrentadas tanto suas manifestações mais evidentes quanto as 
suas causas sistêmicas”, disse.
Entre os desafios listados por Laís Abramo estão: acelerar o ritmo de redução; desenvolver estratégias para 
monitorar as piores formas de trabalho infantil; aprimorar políticas para o campo; municipalizar políticas 
de prevenção e eliminação, fortalecendo a gestão municipal; aprimorar a inserção de adolescentes na 
aprendizagem; implantar escola em tempo integral atrativa e de qualidade em todos os municípios e 
desenvolver estratégias de transição escola-trabalho.
Em sua palestra, Laís Abramo traçou um panorama mundial do trabalho infantil, de acordo com dados da 
OIT. A Organização constatou recentemente a existência de 168 milhões de crianças entre 5 e 17 anos em 
situação de trabalho infantil (11% da população infantil), das quais 85 milhões envolvidas em trabalhos perigosos. 
No período de 2000 a 2012, o ritmo de redução foi significativo: 78 milhões de crianças a menos (redução de um 
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terço); 40% a menos de meninas e 25% a menos de meninos.
Isso mostra que, mantendo-se a atual tendência, o objetivo de eliminar as piores de formas de trabalho 
infantil até 2016 não será atingido. A agricultura é o setor de maior concentração do problema. Contudo, os 
setores de serviços e da indústria apresentam valores crescentes em termos relativos.
No caso brasileiro, a Diretora da OIT ressaltou que houve uma significativa redução do trabalho infantil entre 
os anos de 1992 e 2011, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), do 
IBGE. De fato, no início da década de 1990 o trabalho infantil atingia 8.312.391 crianças e, em 2011, este 
número caiu para 3.518.000, uma redução de 56%.
Isso é fruto de bem sucedidas experiências adotadas pelo Estado brasileiro, como o reconhecimento oficial 
do problema, desde meados dos anos 1990, até o compromisso com o enfrentamento no mais alto nível, 
tornando a luta para a erradicação do trabalho infantil um compromisso nacional. Além disso, foram criados 
mecanismos nacionais de coordenação, como o Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI), reproduzidos em estados e municípios.
12/12/2013

TRABALHO DECENTE: PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Trabalho Decente é promotor do desenvolvimento e bem estar, protetor da 
dignidade humana e condição para o exercício da cidadania. A afirmação foi feita hoje (13) pela Diretora do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil em palestra durante seminário “O Mundo 
do Trabalho e o Mundo do Trabalho dos Jornalistas”, organizado pela Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ) em parceria com a Federação dos Jornalistas da América Latina e Caribe (FEPALC) e com a Federação 
Internacional dos Jornalistas.  
A Diretora da OIT fez a palestra intitulada “Trabalho Decente”, na qual mostrou como a Agenda de Trabalho 
Decente, lançada pela Organização em 1999, e que se constitui no ponto central de seu trabalho, vem-
se consolidando ao longo dos anos. “O trabalho é a via fundamental para a superação da pobreza, das 
desigualdades e da exclusão social e uma das formas mais diretas pelas quais o desenvolvimento pode favorecer 
as pessoas”, disse Laís Abramo, lembrando que no Brasil 77,3% da renda das famílias advém do trabalho. Entre 
as famílias mais pobres esse percentual é de 62% e nas famílias mais pobres do Nordeste, de 59%. 
O Brasil apresentou avanços muito significativos na última década, tais como redução da pobreza e da 
desigualdade social, diminuição do desemprego e aumento da formalização do mercado de trabalho, 
aumento dos rendimentos do trabalho e extensão da proteção social.
Isso, de acordo com a Diretora da OIT no Brasil é resultado de fatores como uma estratégia de desenvolvimento 
inclusivo (políticas de caráter redistributivo), integração de políticas (econômicas/proteção social e mercado 
de trabalho); manutenção dos equilíbrios macroeconômicos; efeitos dos programas de transferência 
condicionada de renda (Bolsa Família/Brasil Sem Miséria); crescimento e formalização do emprego e política 
de valorização do salário mínimo.
 13/12/2013

DISCRIMINAÇÃO: ATENTADO AOS DIREITOS HUMANOS E CUSTO PARA A SOCIEDADE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A discriminação não é apenas um atentado aos direitos humanos e aos direitos 
fundamentais no trabalho, mas também representa um grande custo para as empresas e a sociedade. A 
afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís 
Abramo, durante evento promovido pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), em Brasília.
Laís Abramo listou as principais consequências da discriminação:
· Provoca desperdício de recursos, talentos e potencialidades humanas, com efeitos negativos na produtividade 
e competitividade das empresas e no desenvolvimento econômico das sociedades
· Gera desigualdades profundas no acesso aos recursos econômicos, sociais, políticos e culturais
· Impede o pleno exercício da cidadania
· Debilita a coesão social e a democracia
A Diretora do Escritório da OIT ressaltou que as desigualdades de gênero e desigualdades étnicas e raciais 
constituem eixos estruturantes dos padrões de desigualdade social no Brasil. Além disso, são temas que 
dizem respeito à maioria da sociedade, pois as mulheres e os negros correspondem a aproximadamente a 
dois terços da População Economicamente Ativa (PEA).
Depois de demonstrar que o tema ocupa um papel central na agenda da OIT, por meio de suas Convenções 
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e do conceito de Trabalho Decente, Laís Abramo, destacou as várias faces da discriminação, que se manifesta 
nas oportunidades de emprego, nos rendimentos obtidos por homens e mulheres, na jornada de trabalho, na 
conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar etc.
Segundo ela, as empresas e organizações de empregadores e de trabalhadores desempenham um papel 
chave na luta contra a discriminação, com destaque para: a negociação coletiva; políticas de responsabilidade 
social e promoção da diversidade nas empresas; ações voluntárias e não derivadas da legislação e instâncias 
e processos de diálogo social. 
A palestra fez parte da “Oficina de Capacitação Geral na Temática de Assédio Moral, Sexual, e Discriminação”, 
evento promovido pela empresa no âmbito de suas iniciativas para celebrar a Campanha 16 dias de ativismo 
pela eliminação da violência contra a mulher.
A Eletronorte, que aderiu à Campanha em 2007, é uma empresa publicamente comprometida com promoção 
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em empresas e instituições. Também participa, 
desde sua primeira edição em 2005, do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, uma iniciativa do Governo 
Federal, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que conta com 
o apoio da ONU Mulheres e da OIT.
13/12/2013



Com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a OIT apoiou uma série de oficinas nas cidades-sede, coordenadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais órgãos constitutivos do Subcomitê de Trabalho Decente em Grandes 
Eventos, para promover o trabalho decente, tendo em vista também as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Esses 
esforços culminaram com a assinatura de dois Compromissos Nacionais pelo Trabalho Decente na Copa, um geral 
e outro específico para o setor de Turismo e Hospitalidade. Na véspera da Copa, a OIT lançou a campanha “Cartão 
Vermelho ao Trabalho Infantil”, com um mosaico gigante composto por mais de mil pessoas nas areias da Praia de 
Botafogo, no Rio de Janeiro.

Em 2014 a OIT também passou a desenvolver um novo projeto de cooperação técnica com a proposta de fortalecer 
esforços conjuntos para combater o trabalho forçado no Brasil e no Peru. O Escritório da OIT no Brasil ainda participou 
da produção de um manual (OIT, UNAIDS e PNUD) e de uma campanha sobre direitos LGBT para promover a igualdade 
de oportunidades e combater a homo-lesbo-transfobia no mundo do trabalho.

Além disso, neste ano a OIT lançou no Brasil um sistema inédito de indicadores municipais de trabalho decente, com o 
objetivo de ampliar a base de conhecimentos sobre o tema e fortalecer as políticas públicas nessa área, com a devida 
consideração à heterogeneidade e especificidades territoriais.
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COPA DO MUNDO E TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014 pode abrir uma 
série de oportunidades para que os temas do mundo do trabalho sejam favorecidos com a realização deste 
evento e também outros, como as Olimpíadas de 2016.
A afirmação foi feita pela Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís 
Abramo, durante a abertura da 5ª Oficina de Promoção de Trabalho Decente nos Grandes Eventos – Copa do 
Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, que está sendo realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, no Rio de Janeiro. O tema central é a garantia de trabalho decente e oportunidades de emprego 
iguais para mulheres e homens durante as duas competições esportivas.
Estão previstos pesados investimentos em infraestrutura (R$ 33 bilhões), a presença de 3,7 milhões de 
turistas e a criação de milhares de novos empregos, muitos deles permanentes. Mas, alertou Laís Abramo, 
existem riscos embutidos na realização de um evento deste porte, como o desrespeito aos direitos 
fundamentais no trabalho, o aumento da ocorrência de formas inaceitáveis de trabalho (trabalho infantil, 
trabalho forçado, tráfico de pessoas para exploração laboral), aumento dos casos de exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Além disso, podem aumentar as formas precarizadas e inseguras de trabalho, além 
do fato de que o legado social e econômico é incerto.
Além disso, a Copa deverá agregar R$ 183 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil até 2019, ou 0,4 
por cento ao ano. Desse total, R$ 47,5 bilhões serão de investimentos em infraestrutura, gastos de turistas 
e aumento no consumo das famílias. Outros R$ 135,7 bilhões virão da recirculação de dinheiro na economia 
e aumento do turismo e do uso dos estádios após a Copa.
Laís Abramo notou que eventos como a Copa do Mundo têm grande potencial de geração de recursos para 
setores direta ou indiretamente envolvidos no planejamento, preparação e execução dos jogos; grande 
oportunidade para investimentos em setores chave da economia do país e grande potencial de geração de 
empregos.
Esses fatores abrem caminho para potencialidades como trabalhos e empregos de qualidade, 
ambientalmente sustentáveis, permanentes, para jovens e outros grupos menos favorecidos no mercado 
de trabalho (mulheres, negros/as, pessoas com deficiência). Da mesma forma, existem riscos embutidos, 
tais como: trabalhos informais e precários, acidentes de trabalho, jornadas exaustiva, trabalho infantil e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho em condições análogas à escravidão e tráfico de 
pessoas, desrespeito aos direitos dos trabalhadores migrantes e problemas ambientais e impactos sociais 
nas populações que vivem nas imediações dos estádios.
“Como diminuir os riscos e aumentar as potencialidades? Dialogando, somando esforços, integrando ações 
e iniciativas”, disse a Diretora do Escritório da OIT no Brasil. Isso passa por um termo público de adesão para 
promover o Trabalho Decente envolvendo o combate aos potenciais problemas.
As oficinas são promovidas pelo Ministério do Trabalho, em parceria com o Fórum Nacional de Secretários do 
Trabalho (FONSET), o governo estadual, a prefeitura e a OIT. Outra meta das oficinas é incluir jovens, negros, 
mulheres e pessoas com deficiência entre os postos de trabalho produzidos nos eventos, além de assegurar a 
quantidade e qualidade dos empregos que serão criados. O Ministério do Trabalho, que já promoveu oficinas 
desse tipo em Cuiabá, Porto Alegre, Fortaleza e Recife, e pretende levar a atividade às demais cidades-sede 
da Copa: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Natal, Manaus, Salvador e São Paulo.
30/01/2014

DISCRIMINAÇÃO É NEGAÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E TRATAMENTO
 
SALVADOR (Notícias da OIT) - A discriminação não é apenas um atentado aos direitos humanos e aos direitos 
fundamentais no trabalho, mas também representa um grande custo para as empresas e a sociedade. 
“A discriminação é a negação da igualdade de oportunidades e tratamento”.  A afirmação foi feita pela 
Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, em Salvador 
(BA). Ela participou hoje (10) do Seminário “O desenvolvimento sustentável das relações sociais de trabalho 
na perspectiva da equidade e não discriminação”.
Laís Abramo listou as principais consequências da discriminação:
· Provoca desperdício de recursos, talentos e potencialidades humanas, com efeitos negativos na produtividade 
e competitividade das empresas e no desenvolvimento econômico das sociedades
· Gera desigualdades profundas no acesso aos recursos econômicos, sociais, políticos e culturais
· Impede o pleno exercício da cidadania
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· Debilita a coesão social e a democracia
A Diretora do Escritório da OIT ressaltou que as desigualdades de gênero e desigualdades étnicas e raciais 
constituem eixos estruturantes dos padrões de desigualdade social no Brasil. Além disso, são temas que 
dizem respeito à maioria da sociedade, pois as mulheres e os negros correspondem a aproximadamente a 
dois terços da População Economicamente Ativa (PEA).
Depois de demonstrar que o tema ocupa um papel central na agenda da OIT, por meio de suas Convenções e 
do conceito de Trabalho Decente, Laís Abramo, destacou as várias faces da discriminação, que se manifestam 
nas oportunidades de emprego, nos rendimentos obtidos por homens e mulheres, na jornada de trabalho, na 
conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar etc.
Segundo ela, as empresas e organizações de empregadores e de trabalhadores desempenham um papel 
chave na luta contra a discriminação, com destaque para: a negociação coletiva; políticas de responsabilidade 
social e promoção da diversidade nas empresas; ações voluntárias e não derivadas da legislação e instâncias 
e processos de diálogo social.
O evento faz parte do Ciclo de Encontros das Estatais para o fortalecimento da equidade de Gênero e raça, 
com participação do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Eletronorte, Embrapa, Itaipu 
Binacional, Petrobrás, SERPRO e Serviço Geológico do Brasil.
10/04/2014

TRABALHO SÓ PODE SER DECENTE SE FOR SEGURO E SAUDÁVEL
 
PORTO ALEGRE (Notícias da OIT) – No mundo todo, ocorrem anualmente 337 milhões de acidentes de 
trabalho não fatais, que resultam, no mínimo, em três dias de afastamento do trabalho. Além disso, a cada 
ano, surgem 160 milhões de casos novos de doenças relacionadas ao trabalho. E ocorrem 2,31 milhões de 
mortes relacionadas por acidentes e doenças, das quais 1,95 milhão por doenças e 358 mil por acidentes.
Os dados foram apresentados ontem (28), Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho pela Diretora do 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo. Ela participou, nesta cidade, 
do III Seminário de Valorização do Trabalho e Vida, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção Civil de Porto Alegre, com apoio do CREA-RS. O evento reuniu empresários, sindicalistas, 
trabalhadores, integrantes de órgãos públicos e privados e debatedores na busca de soluções para os maiores 
problemas da Construção Civil.
“O trabalho só pode ser decente se for seguro e saudável”, disse Laís Abramo, enfatizando que deve haver um 
fortalecimento da capacidade nacional para implantar uma política nacional de segurança e saúde do trabalho. 
Isso pode ocorrer por meio da mobilização dos parceiros sociais apoiando a política nacional e as ações locais.
Laís Abramo também destacou que a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014 pode abrir 
uma série de oportunidades para que os temas do mundo do trabalho sejam favorecidos com a realização 
deste evento e também outros, como as Olimpíadas de 2016.
A Diretora da OIT notou que eventos como a Copa do Mundo têm grande potencial de geração de recursos para 
setores direta ou indiretamente envolvidos no planejamento, preparação e execução dos jogos; grande oportunidade 
para investimentos em setores chave da economia do país e grande potencial de geração de empregos.
Esses fatores abrem caminho para potencialidades como trabalhos e empregos de qualidade, 
ambientalmente sustentáveis, permanentes, para jovens e outros grupos menos favorecidos no mercado 
de trabalho (mulheres, negros/as, pessoas com deficiência). Da mesma forma, existem riscos embutidos, 
tais como: trabalhos informais e precários, acidentes de trabalho, jornadas exaustiva, trabalho infantil e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho em condições análogas à escravidão e tráfico de 
pessoas, desrespeito aos direitos dos trabalhadores migrantes e problemas ambientais e impactos sociais 
nas populações que vivem nas imediações dos estádios. 
29/04/2014

JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO: DESIGUALDADE SOCIAL PERMANECE
 
PORTO ALEGRE (Notícias da OIT) – A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora e suas taxas de 
participação no mercado de trabalho são elevadas. Também é elevada a proporção dos que buscam conciliar 
estudo e trabalho ou que transitam de uma situação a outra, disse a Diretora do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, em reunião realizada nesta cidade para discussão da 
Agenda Estadual de Trabalho Decente para a Juventude.
A ampliação da presença dos jovens na escola não eliminou a experiência do trabalho o principal efeito do 
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aumento dos anos de escolarização até agora foi o de reduzir o trabalho na adolescência (15 a 17 anos). 
Ainda assim 29,6% estão na População Economicamente Ativa (PEA) - em 1998 essa cifra era de 45%.
Laís Abramo destacou que a entrada dos jovens no mercado de trabalho é fortemente marcada pelas 
desigualdades sociais. Isso porque o trabalho é mais intenso entre os jovens das famílias mais pobres; 
poucas vezes é exercido nas condições protegidas pela Lei de Aprendizagem e, muitas vezes, equivale às 
piores formas de trabalho infantil e adolescente (proibidas até os 18 anos).
A partir dos 18 anos, a diferença principal não está na disposição para o trabalho, mas sim nas chances 
de encontra-lo e nas condições em que ele se exerce. Os jovens de baixa renda são os mais afetados pelo 
desemprego e piores condições de trabalho, muitas vezes sem completar o ensino fundamental. Os jovens 
com renda mais alta, por outro lado, tendem a ser menos afetados pelo desemprego e encontram melhores empregos.
“O desemprego e a informalidade não atingem apenas os jovens de baixa renda. É fundamental considerar 
as desigualdades de gênero e raça/etnia na análise do tema e na definição de políticas e estratégias para 
enfrentá-las”, disse a Diretora da OIT.
29/04/2014

OIT E SEBRAE DISCUTEM INFORMALIDADE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - O Brasil tem comemorado, nos últimos anos, sucessivos recordes na geração 
de empregos e redução, de forma significativa, da informalidade no mercado de trabalho. Nesse contexto, é 
importante, para o aprimoramento das políticas públicas dirigidas às micro e pequenas empresas, analisar 
a experiência brasileira da Lei do Microempreendedor Individual (MEI), que facilitou a formalização de 
aproximadamente 3,9 milhões de empreendedores em apenas cinco anos, tornando-se uma referência 
mundial. No próximo mês de junho, o modelo brasileiro será apresentado durante a Conferência Internacional 
do Trabalho realizada na Sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra (Suíça).
Nesta terça-feira, dia 6, na sede do Sebrae, em Brasília, será realizado o Seminário “Formalização do 
Trabalho e dos Pequenos Empreendimentos no Brasil - Diagnóstico, Avanços e Propostas de Políticas” no 
qual especialistas apresentarão estudos e análises acerca dos fatores que têm contribuído ao significativo 
avanço da formalização em pequenas unidades de produção no país. Além disso, serão compartilhados 
trabalhos no campo da transição da economia informal à formal, seja no cenário brasileiro ou internacional. 
As tendências de formalização do mercado de trabalho no Brasil e a redução da informalidade por meio da 
inspeção do trabalho do Diálogo Social também serão objeto dos debates.
O combate à informalidade é um objetivo estratégico do trabalho da OIT, agência especializada das Nações 
Unidas, na América Latina e Caribe. A OIT e o Sebrae assinaram um acordo de cooperação técnica para a 
troca de experiências sobre a realidade do trabalho nos pequenos empreendimentos.
“O aumento da formalização no Brasil é um dos caminhos para contribuir com a luta contra as desigualdades 
sociais e enfrentar os desafios impostos pelo mercado cada vez mais competitivo. Por isso, é importante 
divulgar para o exterior a experiência única que tem sido o processo de formalização nos últimos anos, com 
a criação da figura jurídica do microempreendedor individual”, explica o diretor-técnico do Sebrae, Carlos 
Alberto dos Santos, que integra a delegação brasileira ao evento em Genebra.
“Um conjunto de fatores tem contribuído aos avanços do país no processo de formalização do trabalho e 
das microempresas. O Seminário visa apresentar vários estudos recentes que analisam este processo, a 
partir de diferentes perspectivas, com o intuito de contribuir para uma reflexão sobre as características 
e tendências desse processo, e o impacto de diferentes políticas e intervenções dirigidas à promoção da 
formalização nos últimos anos” pondera a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
Para o presidente do Sebrae, Luiz Barretto, o papel das micro e pequenas empresas precisa ser destacado 
e compartilhado. “O Brasil tem mais de 8,5 milhões de micro e pequenas empresas, que representam 99% 
dos negócios do país. Além disso, os pequenos empreendimentos representam 52% dos empregos formais e 
40% da massa salarial”, informa. Segundo levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados do Ministério do Trabalho, o mercado de trabalho nos pequenos negócios apresentou, 
no último mês de fevereiro, o melhor resultado para esse mês desde 2011. “O saldo positivo de postos de 
trabalho com carteira assinada foi de 148,1 mil vagas”, acrescenta o presidente do Sebrae.
Espera-se a participação no seminário, além do Sebrae e da OIT, de representantes dos ministérios do 
Trabalho e Emprego, da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e 
confederações de empregadores, centrais sindicais, Dieese e especialistas na matéria. 
05/05/2014
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AVANÇO NA REDUÇÃO DA INFORMALIDADE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O cenário de estabilidade monetária, de distribuição de renda e de crescimento 
econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos possibilitou ao país inverter a tendência que havia 
caracterizado o período anterior e avançar significativamente no sentido da  redução da informalidade no 
mercado de trabalho.
Entre os fatores que contribuíram para esse resultado está a criação, em 2009, da figura jurídica do 
Microempreendedor Individual (MEI), que permitiu a formalização de 4 milhões de pequenos negócios.
Segundo o diretor-técnico do Sebrae, Carlos Alberto dos Santos, o país está passando por um processo de 
profundas transformações no campo da formalização, cuja grandiosidade só deve ser percebida daqui a 
alguns anos, a partir de estudos e análises. “Hoje, no Brasil, cerca de 5 mil negócios se formalizam por dia”, 
destacou Santos, que participou do Seminário Formalização do Trabalho e dos Pequenos Empreendimentos 
no Brasil - Diagnóstico, Avanços e Propostas de Políticas. O evento foi promovido pelo Sebrae em parceria 
com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no dia 6 de maio em Brasília.
“Um conjunto de fatores tem contribuído aos avanços do país no processo de formalização do trabalho e das 
microempresas. O Seminário apresentou vários estudos recentes que analisam este processo, a partir de 
diferentes perspectivas, com o intuito de contribuir para uma reflexão sobre as características e tendências 
desse processo, e o impacto de diferentes políticas e intervenções dirigidas à promoção da formalização nos 
últimos anos” pondera a Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo.
Um dos convidados do seminário, Márcio Pochmann, professor do Instituto de Economia da Unicamp, afirma 
que o Brasil ainda apresenta altos índices de informalidade. Nesse sentido, é necessário aperfeiçoar políticas 
que englobem o acesso ao microcrédito, mecanismos de economia solidária, aperfeiçoamento do regime 
tributário e aumento do diálogo com os estados. “O Brasil deve continuar crescendo e investindo em políticas 
de geração de empregos. Sem crescimento econômico é difícil reduzir a informalidade”, disse Pochmann. 
Para ele, outro aspecto a ser levado em consideração é a garantia da formalização, que deve ser buscada 
por meio da qualificação e formação do MEI, preservando sua estabilidade.
Em junho, em Genebra (Suíça), esse modelo brasileiro de formalização será apresentado na Conferência 
Internacional do Trabalho, promovida todos os anos pela OIT. O combate à informalidade é o objetivo 
estratégico do trabalho da Organização na América Latina e Caribe para os próximos anos. No final de 2013, 
a OIT e o Sebrae firmaram parceria para a troca de experiências sobre a realidade do trabalho nos pequenos 
empreendimentos.
14/05/2014

“TRABALHO DECENTE NO CENTRO DA COPA DO MUNDO”
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – “Nós colocamos no centro da Copa do Mundo a questão do trabalho decente”. A 
afirmação foi feita pela presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ao participar de ato, no Palácio do Planalto, na 
quinta-feira, 15, que ratificou o compromisso com as confederações de empregadores e as centrais sindicais 
para a melhoria das condições de trabalho durante a Copa.
Para a presidenta, a Copa é um momento especial. “Hoje nós estamos diante de novos desafios. Obviamente, 
garantir para nossa população uma qualificação cada vez maior, esse é um dos maiores desafios que temos. 
Ao mesmo tempo, garantir que os empregos no nosso país sejam, sem sombra de dúvida, baseados no 
trabalho decente. E aí, todas as qualificações de trabalho decente nos importam”, declarou a presidenta 
durante a cerimônia e acrescentou: “Em épocas passadas, não tínhamos de fato trabalho decente aqui no 
Brasil, qualquer emprego bastava, qualquer ocupação servia”.”. Ela destacou alguns dos principais desafios 
para o trabalho decente no Brasil hoje, como a maior qualificação e condições igualitárias de emprego e 
renda. “No caso das mulheres, nós sempre devemos lembrar da necessidade de lutar por salário igual 
para trabalho igual. Para nossa população negra, é muito importante que tenhamos foco nessa questão, [e 
também em] um combate sem tréguas ao trabalho escravo e ao racismo”, completou.
A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, presente ao 
evento, afirmou: “Os dois compromissos que estão sendo assinados nesse evento (Compromisso Nacional 
pelo Emprego e Trabalho Decente na Copa e o Compromisso para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho 
na Copa do Mundo da FIFA 2014, específico para o setor de Turismo e Hospitalidade) significam um salto 
de qualidade e dão uma nova dimensão ao esforço que vem se desenvolvendo no país para a construção 
de uma agenda preventiva e propositiva voltada à promoção do Trabalho Decente na Copa, que vem se 
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concretizando também na assinatura de compromissos do mesmo tipo em 8 das 12 cidades-sede. A OIT 
parabeniza fortemente o Brasil por essa iniciativa”.
Os dois compromissos nacionais são fruto de um importante processo de diálogo social tripartite que 
conta com o apoio técnico e institucional da OIT. O evento marcou a assinatura dos documentos pelos 
ministros (Trabalho e Emprego, Secretaria Geral da Presidência, Esportes, Turismo), as confederações de 
empregadores, centrais sindicais, empresas e associações.
O Compromisso Nacional de caráter mais geral é coordenado pelo MTE, em parceria com o Ministério do 
Esporte e com as áreas do governo federal que integram o Subcomitê de Promoção do Trabalho Decente nos 
Grandes Eventos do Comitê Executivo Interministerial da Agenda Nacional do Trabalho Decente.  
O compromisso tem como diretrizes, entre outras, o respeito aos direitos fundamentais no trabalho, a saúde 
e segurança no ambiente de trabalho, a qualificação profissional, o combate ao trabalho forçado e infantil, ao 
tráfico de pessoas e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a promoção de iniciativas associativas 
e cooperativas da economia solidária, fomentando a comercialização dos seus produtos e serviços nos 
espaços dos eventos e a promoção da contratação de cooperativas e associações de catadores de material 
reciclável para serviços de coleta e recepção de material. Também estão previstas ações que garantam o 
trabalho decente em setores específicos, em especial, aqueles mais envolvidos com o evento, a exemplo do 
“Protocolo sobre Condições de Trabalho” no setor de Segurança e Vigilância, assinado pelo MTE e entidades 
representativas dos empregadores e dos trabalhadores.
O compromisso específico para o setor de Turismo e Hospitalidade, voltado para os trabalhadores do setor – 
estimados em mais de um milhão de pessoas, apenas nas áreas de hotelaria e alimentação das cidades-sede 
da Copa – é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Seus principais objetivos são: assegurar os direitos fundamentais do trabalhador estabelecidos 
pela OIT e as normas coletivas (acordos e convenções), além de promover a segurança e a saúde no trabalho, 
a oferta de cursos de capacitação e iniciativas de inclusão laboral voltadas, especialmente, para jovens, 
mulheres, negros, migrantes e pessoas com deficiência. O combate ao trabalho forçado e infantil, ao tráfico de 
pessoas, bem como à exploração sexual de crianças e adolescentes também fazem parte do compromisso.
Desta forma, as empresas que aderirem ao acordo também deverão promover campanhas para coibir essas 
práticas. A adesão das empresas de turismo e hospitalidade é voluntária, e a vigência do acordo vai até 31 
de agosto deste ano. Cerca de 1,5 mil entidades já aderiram ao compromisso, e há a expectativa que, ao 
todo, 6 mil o façam.
Também foi lançada, no mesmo evento, a Campanha “Gente Decente respeita o Trabalho Decente”, de 
veiculação nacional, coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que deverá ser veiculada nos 
aeroportos e voos domésticos e internacionais durante a Copa a partir de um acordo feito com a ABEAR 
(Associação Brasileira de Empresas Aéreas).
16/05/2014

OIT LANÇA PROJETO E APRESENTA NOVOS DADOS SOBRE TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Hoje, o trabalho forçado atinge quase 21 milhões de pessoas e traz grandes 
lucros aos seus perpetradores. O inédito Relatório sobre as Estimativas Globais Econômicas do Trabalho 
Forçado da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – a ser lançado nesta terça-feira, 20 de maio, 
em Brasília – apresentará os lucros propiciados por esse crime em todo o mundo. O Brasil é considerado 
referência no combate a esse problema.
Os dados serão apresentados durante o seminário Trabalho Forçado: Estimativas Econômicas Globais e um 
Novo Projeto para o Brasil que será realizado no Auditório Ministro Mozart Victor Russomano do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), em um evento que se estenderá ao dia 21, quarta-feira.
O documento traz dados oficiais de estudos da OIT realizados em diversos países, obedecendo a uma 
inovadora e rigorosa metodologia. Paralelamente, a OIT anunciará o projeto Consolidando e Disseminando 
Esforços para o Combate ao Trabalho Forçado no Brasil e no Peru, um empenho concreto para combater o 
problema nos dois países, com o apoio do Departamento de Trabalho do governo dos EUA.
Estarão presentes a diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo; o ministro presidente do TST, Antonio 
José de Barros Levenhagen; a chefe do Programa Especial de Combate ao Trabalho Forçado da OIT, Beate 
Andress; o Procurador Geral do Trabalho - Ministério Público do Trabalho, Luis Camargo; a Embaixadora dos 
EUA no Brasil, Liliana Ayalde; representantes da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE) e de outras instituições da sociedade civil.
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UM NOVO PROJETO PARA O BRASIL – O projeto “Consolidando e Disseminando Esforços para o Combate 
ao Trabalho Forçado no Brasil e no Peru” tem como objetivos aumentar o conhecimento sobre o trabalho 
forçado entre os principais atores no Brasil; aumentar o diálogo social e a capacidade institucional para a 
implementação de políticas públicas para a erradicação deste mal em nível nacional e estadual no país; o 
maior envolvimento do setor privado e de organizações de empregadores no combate ao trabalho forçado 
também no Brasil; reduzir a vulnerabilidade socioeconômica de grupos suscetíveis ao trabalho forçado nas 
áreas de intervenção do Projeto; e, por fim, melhorar as políticas de combate ao trabalho forçado no Peru.
19/05/2014

NOVO PROJETO COMBATE O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL E PERU
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil passa a 
desenvolver um novo projeto de combate ao trabalho escravo, que abrangerá também ações no Peru. O 
anúncio foi feito pelo coordenador nacional do projeto, Luiz Machado, durante a abertura do evento ocorrido 
no Tribunal Superior do Trabalho (TST), que apresentou o mais recente relatório global sobre o tema.
No relatório, a OIT indica que o trabalho forçado, na economia privada, gera cerca de 150 bilhões de dólares 
de lucro por ano. A maior parte desse montante (99 bilhões de dólares) vem da exploração sexual em caráter 
comercial. O terço restante vem de setores como a agropecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio e o 
trabalho doméstico.
A Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, enfatizou o reconhecimento de que as práticas 
brasileiras contra o Trabalho Forçado são das mais eficazes no mundo. Ao “ter a coragem” de reconhecer o 
problema, em 1995, o Brasil deu um importante passo, pois “superou a atitude de tentar ‘esconder a sujeira 
debaixo do tapete’, como alguns países ainda insistem em fazer”. Os números revelados no relatório sobre 
os lucros gerados pela prática criminosa de submeter pessoas ao Trabalho Forçado evidencia ainda mais, 
segundo ela, a gravidade do problema.
Laís Abramo enumerou uma série de ações promovidas pelo Brasil em combate ao trabalho escravo, como 
planos nacionais, grupos móveis de fiscalização, cadastros de entidades flagradas e avanços legislativos, 
que poderão ser disseminadas pelo mundo. “O trabalho forçado, ao lado do trabalho infantil, é a antítese 
maior do trabalho decente”, destacou. “Ele não ocorre apenas nos países pobres ou em desenvolvimento, 
ou na economia formal: essa atividade faz parte das cadeias produtivas nacionais e multinacionais, sendo 
extremamente lucrativa. O combate a esse mal exige forte compromisso político”.
O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, defendeu, na solenidade de lançamento do relatório, a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 57-A/1999, conhecida como PEC do Trabalho Escravo, que 
altera o artigo 243 da Constituição Federal para permitir a expropriação de propriedades rurais ou urbanas 
em que for comprovada a exploração de trabalho escravo, sem qualquer indenização ao proprietário. Para 
Barros Levenhagen, não basta a garantia constitucional do trabalho digno. “Temos que tornar a legislação 
efetiva”, afirmou.

Histórico

Em 2003, o governo renovou seu compromisso para eliminar o trabalho forçado por meio do lançamento do 
I Plano para Erradicação do Trabalho Escravo (que teve sua segunda edição lançada em 2008). Em mais de 
18 anos de experiência, o Brasil tem desenvolvido instrumentos e mecanismos criativos, estrutura institucional e 
uma base de conhecimento, praticas que são internacionalmente reconhecidas no combate ao trabalho forçado. 
Entretanto, os desafios persistem, pois o número de vítimas resgatadas continua alto no país. É iportante que a 
atual base de conhecimento seja ampliada, as políticas e estruturas institucionais de enfrentamento ao crime 
sejam fortalecidas, e programas de assistência às vítimas sejam criados e disseminados para que o Brasil possa 
erradicar o problema.
Desde 2006, o Peru vem requisitando o apoio da OIT para desenvolver estratégias e políticas de combate ao 
trabalho forçado. O país, que reconhece a existência do crime em todo seu território, tem buscado fortalecer 
sua capacidade institucional. No ano de 2007, criou a Comissão Nacional de Luta contra o Trabalho Forçado. No 
mesmo ano, elaborou e lançou seu primeiro Plano Nacional de Luta contra do Trabalho Forçado, que foi reeditado e 
relançado, como segundo plano, em 2013. O país vem ainda buscando o aperfeiçoamento da legislação assim como 
o fortalecimento da capacidade da inspeção do trabalho.
Para que o Peru avance na luta contra o trabalho forçado, é importante que: a base de conhecimento do 
problema seja ampliada, sua capacidade institucional de enfrentar o problema seja fortalecida e que haja maior 
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conscientização do crime perante todos os atores responsáveis pelo seu enfrentamento, incluindo a sociedade.
No momento atual, existe oportunidade de consolidar no Brasil a experiência singular de mais de 18 anos de 
combate ao trabalho forçado e de compartilhá-la por meio da Cooperação Sul-Sul com outros países, como o Peru, 
ajudando na aplicação e adaptação de boas práticas.
Em dezembro de 2012, a OIT firmou parceria com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América 
(USDOL), para a implementação de um projeto de cooperação técnica cuja proposta é fortalecer esforços para 
combater o trabalho forçado no Brasil e no Peru.
Importa destacar que este Projeto é fruto de debates e consultas realizadas com diferentes parceiros no Brasil e 
no Peru, que consensuaram em torno dos principais eixos estratégicos a serem conduzidos através da cooperação 
técnica da OIT.
Também fizeram parte da mesa de abertura do evento a ministra Ideli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos 
e presidente da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo; a embaixadora dos Estados Unidos 
no Brasil, Liliana Ayalde; o subprocurador-geral da República Oswaldo José Barbosa Silva, que representou o 
Procurador-Geral; o secretário de Inspeção do Trabalho Paulo Sérgio de Almeida, representando o ministro do 
Trabalho e Emprego; e o procurador-geral do Trabalho Luís Antônio Camargo de Melo.
21/05/2014

PREFEITURA DE SÃO PAULO DEBATE TRABALHO DECENTE
 
SÃO PAULO (Notícias da OIT) - A Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 
(SDTE) de São Paulo realizará hoje e amanhã (26 e 27) a conferência Trabalho Decente e Desenvolvimento 
Sustentável com o tema: “O direito de viver com qualidade e dignidade”. O evento reunirá especialista e 
autoridades para debater o assunto, entre elas a Diretora do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo.
Na abertura do seminário, que contará com a presença do prefeito Fernando Haddad, serão apresentados 
indicadores do Trabalho Decente da Capital, além de ser lançado o documento  bases da Agenda do Trabalho 
Decente e apresentação do Comitê Gestor do Trabalho Decente.
O primeiro dia do evento será também reservado para o Encontro de Secretários do Trabalho e Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de São Paulo.
No dia 27 ocorre a conferência, seguida por mesa de debates em torno do tema: Trabalho Decente e 
Diversidade – Políticas Públicas na Cidade de São Paulo. Também haverá apresentação das secretarias que 
compõem o Grupo de Trabalho Decente. O evento também terá um espaço de informações e orientações 
sobre as ações da Prefeitura de São Paulo para garantir o Trabalho Decente e Desenvolvimento Sustentável.
26/05/2014

CNJ FORTALECE AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) assinaram hoje (26) um termo de cooperação técnica com objetivo de fortalecer ações integradas pela 
erradicação do trabalho análogo à escravidão. A medida é anunciada uma semana depois da divulgação 
de relatório da OIT mostrando que o lucro ilegal obtido por empresas que utilizam mão de obra de pessoas 
mediante trabalho forçado no mundo beira os US$ 150 bilhões.
A ideia é oferecer a trabalhadores egressos da escravidão contemporânea programas de qualificação 
profissional e, consequentemente, no mercado de trabalho. Enfim, criar condições para que pessoas 
socialmente vulneráveis não reincidam em processos de aliciamento ao trabalho degradante.
O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, assinou o termo de cooperação técnica com o escritório 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (SINAIT) e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso (SRTE/MT). A OIT 
foi representada na solenidade pelo Coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo, Luiz Machado.
Realizado desde 2008 no Estado do Mato Grosso, o programa consiste na promoção da qualificação 
educacional, cultural e profissional para reinserção dos egressos do trabalho escravo no mercado e na 
sociedade. O presidente do CNJ ressaltou a importância da medida para a erradicação mais breve possível do 
trabalho análogo ao de escravo, no Brasil. “Essa é uma experiência que não nos engrandece nem um pouco”, 
afirmou o ministro Joaquim Barbosa, na solenidade de assinatura do termo.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, 45 mil pessoas foram resgatadas de condições degradantes 
de trabalho, desde 1995.
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A partir do termo de cooperação, estados, municípios e órgãos do Poder Judiciário que manifestarem 
interesse poderão trabalhar conjuntamente nas atividades que serão desencadeadas a partir de hoje. Entre 
elas, estão a análise do perfil socioeconômico e profissional dos trabalhadores resgatados, a identificação 
e localização dos egressos aptos a participar do Movimento, a sensibilização de instituições públicas e 
privadas para realizarem ações destinadas à inserção social e profissional e a disponibilização de alojamento, 
transporte, alimentação e ajuda de custo para os trabalhadores realizarem os cursos.
O CNJ terá a tarefa de colaborar com os órgãos na execução do programa, monitorar os indicadores de 
desempenho das ações do Movimento, e cooperar com a sustentabilidade do programa por meio de 
recomendações para que magistrados revertam condenações por dano moral coletivo em prol do Movimento. 
“O CNJ veio se unir à OIT, ao SINAIT e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso 
para transformar o movimento em um programa de âmbito nacional, e chamar os juízes a participar”, afirma o 
juiz auxiliar da Presidência do CNJ Rodrigo Rigamonte.
Segundo Rigamonte, o magistrado que julga processos criminais, cíveis e trabalhistas relativos à escravidão 
contemporânea poderá ainda conhecer melhor a vítima do crime, saber quais as regiões onde são cometidos 
os crimes, além de encaminhar as vítimas para os programas de qualificação. “O Movimento tem o diferencial 
de romper com o ciclo vicioso do resgatado que, pouco tempo depois é cooptado, pois trata de melhorar as 
condições profissionais, educacionais e culturais do egresso para que seja, de fato, inserido na sociedade”, afirma. 
26/05/2014

PREFEITURA DE SÃO PAULO APRESENTA BASES PARA AGENDA DE TRABALHO DECENTE
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta segunda-feira (26) as bases que 
irão compor as diretrizes que serão adotadas na construção da Agenda do Trabalho Decente na cidade de 
São Paulo, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Dividida em três eixos, a agenda 
propõe a criação de medidas que garantam a igualdade de oportunidades de empregos para gêneros e 
raças, combate ao trabalho forçado ou infantil e também a construção de um ambiente de trabalho mais 
seguro e saudável, com jornada adequada. 
Esse é mais um passo desde outubro do ano passado, quando o município assinou um memorando de 
entendimento com a OIT para adotar essa agenda na cidade. As bases foram apresentadas no primeiro 
dia da Conferência do Trabalho Decente, que continuará nesta terça (27) e serão discutidas por um Comitê 
Gestor. O grupo, que será instituído por decreto, terá a participação de 30% de trabalhadores, 30% de 
empregadores, 30% do Poder Público e 10% de movimentos sociais, e irá discutir, elaborar, acompanhar e 
avaliar as ações da agenda.
A diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo, apresentou dados de um levantamento realizado na cidade de São 
Paulo a partir de dados do Censo 2010 do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre outras bases. 
Inédito, o estudo reúne informações, por subprefeituras, sobre desigualdades salariais e de oportunidades de 
acesso a empregos formais, bem como um perfil completo do paulistano que trabalhava ou que procurava 
trabalho quando os dados foram coletados.
Apesar de avanços como a redução de 56% do trabalho infantil desde 1992,  os salários das mulheres negras 
na cidade representam apenas 30,8% dos rendimentos médios dos homens brancos. Pouco mais de 35,5% 
dos paulistanos demoram entre 30 minutos e uma hora para se deslocar até o trabalho. O desemprego 
atinge, no geral, apenas 7,4% dos paulistanos, mas entre os jovens a desocupação é de até 16,4% para o 
trabalho, e 18,6% não trabalham nem estudam. Um Comitê Municipal pelo Trabalho Decente, composto por 
nove secretarias municipais, também foi instituído no evento para colaborar com as medidas da agenda.
“Sabemos que essas diferenças, há alguns anos, eram ainda maiores e um dos fatores de diminuição da 
desigualdade entre negros e brancos tem sido a valorização do salário mínimo, porque eleva a base da 
pirâmide salarial onde estão mulheres e negros. Então, é um elemento importante”, lembrou a diretora da 
OIT, Laís Abramo.
Os dados mostram, por exemplo, que as mulheres negras enfrentam dupla discriminação: racial e de gênero. 
“A barreira ao emprego decente é maior às mulheres e negras”, disse Laís. A pesquisa revela ainda que, no 
período estudado, um em cada quatro adolescentes trabalhavam, a maior parte em situação desprotegida, 
que 19% dos jovens de 15 a 24 anos nem estudava nem trabalhava, mas estão na informalidade 1,5 milhão 
de paulistanos. Ainda existem desigualdades. E que houve redução no número de acidentes de trabalho e 
de acidentes fatais entre 2010, quando foram registrados 130 fatais, e 2012, com 96 notificações. O nível 
de subnotificação também vem caindo também, segundo a Diretora da OIT.
Os dados apresentados também mostram desigualdades nos territórios, de forma regionalizada e, por isso, 
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ações e políticas públicas pontuais em cada subprefeitura serão estudadas. Por exemplo, o levantamento 
mostra que na região da Sé moram cerca de 316 mil pessoas em idade ativa, mas a região tem 701,6 mil 
empregos, enquanto na Cidade Tiradentes, existem 153,8 mil pessoas aptas para trabalhar, mas apenas 6,1 
mil oportunidades e vagas.
“Com exceção do Chile, o Brasil tem a menor taxa de desemprego e inflação. Sabemos que essas duas 
coisas nunca caminham juntas. Paralelamente, temos programas como o Prouni, o Pronatec e o Sisu, que 
abrem as portas para a educação. Com isso, os jovens entram no mercado de trabalho mais tarde, indo em 
busca de empregos melhores, o que também pressiona o mercado de trabalho”, disse o prefeito Fernando 
Haddad, destacando o bom momento para o debate acerca do trabalho decente. “E há ainda as conquistas 
de aumento real pelo décimo ano seguido, que melhora a vida do trabalhador, aquece a economia pelo 
consumo e fecha um círculo virtuoso. Mas é preciso aumentar a produtividade do trabalhador pela educação.”
De acordo com Haddad, a prefeitura está trazendo para São Paulo programas federais, como o Pronatec, para 
oferecer perspectivas para os jovens que hoje não estudam nem trabalham. Já foi doado terreno municipal 
para construção de uma escola técnica em Pirituba, na zona oeste. Ele voltou a falar sobre o projeto da 
primeira central de triagem mecanizada da América Latina que será instalada em São Paulo. “Vamos atingir 
a meta de reciclar 10% do lixo reciclável produzido na cidade, e o trabalho dos catadores vai ser qualificado, 
com melhor remuneração.”
27/05/2014

OPORTUNIDADES E RISCOS NA COPA
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) – A Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Laís Abramo, disse que a realização da Copa do Mundo no Brasil gera oportunidades para muitos setores, 
como os de turismo e hospitalidade. No entanto, chamou a atenção para os riscos de um evento do porte da 
Copa, como a precarização do trabalho, as jornadas de trabalho excessivas, o trabalho infantil e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes.
 “Precisamos fazer um esforço para eliminar os riscos e ampliar as oportunidades. Precisamos colocar o 
respeito aos direitos humanos e ao trabalho decente no centro da Copa do Mundo”, afirmou Laís Abramo 
na abertura do Seminário Turismo e Hospitalidade, realizado nesta terça-feira (3/6) para discutir o 
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Copa do Mundo 2014 com empresários 
e representantes de trabalhadores e promovido pela Secretaria Geral da Presidência da República.
Segundo a Diretora da OIT, o compromisso pelo aperfeiçoamento das condições de trabalho na Copa do 
Mundo (coordenado pela Secretaria-Geral e pelo Ministério do Trabalho e Emprego) e o compromisso pelo 
trabalho decente (coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego) “são a expressão de um processo 
muito importante de diálogo social” que está acontecendo no Brasil. “Não conhecemos acordos como esses, 
inéditos em eventos da Copa. Essa experiência servirá de referência para outras edições da Copa do Mundo 
e das Olimpíadas, e a OIT vai ajudar a divulgar essa experiência no plano internacional”, disse Laís Abramo
O Secretário Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, destacou a potencialidade do setor para alavancar o PIB 
brasileiro, mas ressaltou que esse crescimento deve ser acompanhado de condições de trabalho adequadas. 
“A questão do trabalho decente é fundamental para que se dê um salto de qualidade no setor”, declarou.
Carvalho também defendeu os investimentos que vêm sendo realizados pelo governo federal para a Copa do 
Mundo e afirmou: “os gastos com a Copa representam um mês do que gastamos com educação, e todas as 
obras que estão sendo construídas ficarão para os brasileiros. Além disso, a ampliação da nossa capacidade 
de trabalho é um legado para o país”.
Os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, Manoel Messias e Paulo Sérgio de Almeida, falaram 
sobre a importância de se alterar a realidade do trabalho pela mediação e pelo diálogo, com o objetivo 
de tornar os direitos do trabalhador reconhecidos por todos. “O trabalho decente será um dos legados 
da Copa do Mundo. Temos planos específicos de inspeção do trabalho em cada uma das cidades-sede, 
e o Compromisso Nacional pelo Emprego e Trabalho Decente vai nos ajudar a assegurar os direitos dos 
trabalhadores”, declarou Paulo Sérgio.
Durante o encontro, que foi realizado no Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto, também foram apresentadas 
as campanhas pelo trabalho decente (do Ministério do Trabalho e Emprego) e pelo enfrentamento da 
violência contra a criança e o adolescente (da Secretaria de Direitos Humanos). Participaram do seminário 
representantes do governo, de empregadores e de trabalhadores indicados para o Comitê Nacional e Comitês 
Locais de Acompanhamento do Compromisso Nacional.
03/06/2014
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CATA-VENTO E CARTÃO VERMELHO NO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO 
INFANTIL
 
BRASÍLIA (Notícias da OIT) - Para marcar o dia 12 de junho, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 
parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil lança a campanha mundial 
Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. A campanha resgata o cartão vermelho como tema, mantém o cata-
vento como símbolo e tem por objetivo mobilizar a opinião pública, particularmente no período da Copa do 
Mundo.
O lançamento nacional e global da campanha será realizado no dia 11 de junho na Enseada de Botafogo, no 
Rio de Janeiro, das 10h00 às 13h00, onde crianças, adolescentes e adultos formarão um grande mosaico 
simbolizando a luta contra o trabalho infantil. Todos estão convidados a participar da construção desse mosaico 
que será fotografado e divulgado na imprensa e nas redes sociais.
A campanha coordenada mundialmente pela OIT terá grande repercussão nas redes sociais no Brasil e no 
mundo com o uso da hashtag #redcard. Todo o material de divulgação da campanha já está disponível no 
hotsite www.fnpeti.org.br/12dejunho.
Os Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil também estão organizado mobilizações 
nas capitais e municípios, e alguns deles já iniciando a programação desde o dia 18 de maio – Dia Nacional 
de Luta contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para saber a programação nos Estados e 
municípios, acesse a Agenda do FNPETI em: www.fnpeti.org.br/agenda
 
O Dia 12 de Junho
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), desde 2002, com o intuito de mobilizar a sociedade e os estados 
para esse grave problema, incentiva a comemoração do Dia 12 de Junho, visando promover a conscientização 
e ações para a sua eliminação. Em todo o mundo, são realizados milhares de eventos em dezenas de países 
para sensibilizar a sociedade e os governos sobre a importância de se eliminar essa violação de direitos.
No Brasil, contando com o fundamental apoio do Estado Brasileiro e da grande mobilização da Sociedade Civil, liderada 
pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), o dia se tornou uma data Nacional.
Ao longo dos últimos anos, a data tem ganhado importância e o reconhecimento da sociedade Brasileira. 
Constitui-se, portanto, como um momento de sensibilização, mobilização e potencialização dos esforços 
empreendidos na eliminação e prevenção do trabalho infantil no Brasil. O importante apoio do Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e de suas mais de 70 instituições integrantes 
garante que as atividades se estendam a todos os Estados da Federação, ao Distrito Federal e municípios.
O tema da campanha deste ano é “Cartão Vermelho: Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil”. À luz do 
grande evento esportivo sediado no país no ano de 2014, o Departamento de Comunicação da Organização 
Internacional do Trabalho (DCOMM/OIT) retomou a exitosa campanha de 2010, conclamando todos os 
torcedores e torcedoras a levantarem um cartão vermelho contra essa brutal violação dos direitos das 
crianças e adolescentes.
O Cartão Vermelho traz estampado o cata-vento, que é o símbolo mundial de enfrentamento ao trabalho infantil. 
Criado no Brasil, o cata-vento foi adotado pela OIT no mundo todo. O cata-vento colorido simboliza o respeito à 
criança e à diversidade de raça e de gênero. Suas cinco pontas representam todos os continentes. Ao girar, elas 
inspiram a mobilização, a geração de energia capaz de mudar a situação de milhões de crianças exploradas 
como mão-de-obra em todo o mundo.
 
Os números do trabalho infantil
 
Os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de setembro de 2013, mostraram que ainda 
persistem na condição de explorados 168 milhões de crianças em todo o mundo – 11% de toda a população 
infanto-juvenil, estimando-se que a metade deles, que corresponde a 85 milhões, nas piores formas de 
trabalho infantil. Numa análise comparativa entre os dados da última década, houve uma redução de 78 
milhões de crianças trabalhadoras em relação ao ano de 2000 - uma diminuição de cerca de um terço do 
número total. Entre 2000-2012, há 40% menos meninas trabalhando e 25% menos meninos. Na faixa etária 
de 5 a 17 anos em situação de trabalho perigoso, o número foi reduzido à metade no mesmo período: de 
171 para 85 milhões.
O Brasil é pioneiro e referência na comunidade internacional no que se refere aos esforços para a prevenção e 
eliminação do trabalho infantil. Desde meados da década de 1990, o País assumiu oficialmente a existência 
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do problema e declarou sua disposição de enfrentá-lo. A partir daí, o Governo brasileiro juntamente com 
trabalhadores, empregadores e sociedade civil vem implantando as disposições das Convenções 138 e 
182 da OIT por meio dos instrumentos legais nacionais, além do desenvolvimento de políticas públicas 
específicas para a prevenção e eliminação do trabalho infantil.
As organizações de empregadores, trabalhadores e da sociedade civil aliaram-se ao esforço do Governo 
brasileiro, contribuindo de forma sensível para o sucesso do esforço estatal, com ações de sensibilização, 
mobilização pública e de controle social. Como resultado desse amplo esforço nacional, que contou com o 
engajamento direto do Estado e da sociedade brasileira, o número de meninos e meninas entre 05 e 17 anos 
que trabalham reduziu em 58%, nos últimos 20 anos no país. Isso significa que em 2012 havia 4.905.000 
crianças a menos envolvidas no trabalho infantil do que em 1992.
No entanto, o número dos que permanecem nesta situação de violação de direitos ainda é expressivo. 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, em 2013, ainda existiam 
3,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Portanto, permanece a tarefa de 
avançar em forma sustentável rumo à erradicação definitiva do trabalho infantil no país.
04/06/2014

NA PRAIA, CARTÃO VERMELHO CONTRA O TRABALHO INFANTIL
 
RIO DE JANEIRO (Notícias da OIT) – Um mosaico gigante composto por mais de mil pessoas marcou o 
lançamento mundial da campanha “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”, ontem, quarta-feira (11/06), nas 
areias da Praia de Botafogo, na Zona Sul. O evento, organizado pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e o Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, fez referência ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado 
nesta quinta-feira.
A coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização 
Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão, explicou que o Brasil foi escolhido para sediar a campanha 
por ser o anfitrião da Copa do Mundo. “O país é a sede da Copa do Mundo deste ano e também receberá 
as Olimpíadas, em 2016. Precisamos aproveitar esse momento para conscientizar a população sobre a 
importância de enfrentarmos esse grave problema social”, disse.
De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios) de 2012, do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), havia no Brasil 3,5 milhões crianças entre 5 anos e 17 anos em situação de 
trabalho infantil. A legislação brasileira permite o trabalho de adolescentes maiores de 16 anos ou a partir 
dos 14 anos, em situação de aprendiz.
“O problema aqui no Brasil é que mais de 80% das crianças que trabalham têm mais de 14 anos, mas a 
maioria não está trabalhando de maneira formalizada como aprendizes. Precisamos de um esforço maior 
para que essas crianças possam ser inseridas no mercado de trabalho de maneira formal e com todos os 
seus direitos assegurados”, explicou a coordenadora. Ela ressaltou, entretanto, que o Brasil é reconhecido 
internacionalmente por ter conseguido reduzir em 58% o número de crianças em situação de trabalho infantil 
em 20 anos.

Sobre a campanha da OIT
 
O dia 12 de junho foi instituído pela OIT como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil em 2002, data da 
apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil. No Brasil, o 12 de junho foi instituído 
como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei Nº 11.542/2007.

Sobre o trabalho infantil

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de setembro de 2013, existem 168 milhões 
de crianças em situação de trabalho infantil em todo mundo.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, em 2013, existem 3,5 
milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
 
Sobre o símbolo da campanha

O cata-vento de cinco pontas coloridas (azul, vermelha, verde, amarela e laranja) é o símbolo da luta contra 
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o trabalho infantil. O cata-vento tem um sentido lúdico e de alegria, que deve estar presente na vida das 
crianças. Representa ainda movimento, sinergia e a realização de ações permanentes para prevenção e 
erradicação do trabalho infantil. 
12/06/2014

OIT ADOTA NOVO PROTOCOLO PARA COMBATER AS FORMAS MODERNAS DE TRABALHO 
FORÇADO
 
GENEBRA (Notícias da OIT) – A Organização Internacional do Trabalho adotou um novo Protocolo legalmente 
vinculante para reforçar a luta contra o trabalho forçado em todo o mundo.
O Protocolo, respaldado por uma Recomendação, foi adotado na Conferência Internacional do Trabalho em 
Genebra por delegados de governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores por 437 votos 
a favor, 8 contra e 27 abstenções.
O novo Protocolo atualiza a Convenção 29 da OIT sobre Trabalho Forçado, uma norma internacional aprovada 
em 1930, com o objetivo de enfrentar práticas como o tráfico de seres humanos. A Recomendação oferece 
diretrizes técnicas para sua aplicação.
“O Protocolo e a Recomendação representam um passo importante na luta contra o trabalho forçado e 
refletem o compromisso de governos, empregadores e trabalhadores com a eliminação das formas modernas 
de escravidão”, disse o Diretor Geral da OIT, Guy Ryder.
“O trabalho forçado é uma violação dos direitos humanos e da dignidade de milhões de mulheres e homens, 
meninos e meninas que também contribui para a perpetuação da pobreza e é um obstáculo para o objetivo 
de oferecer trabalho decente para todos”, acrescentou Ryder.
Atualmente existem cerca de 21 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. Um 
relatório publicado pela OIT recentemente estima que a cada ano as formas modernas de escravidão geram 
ganhos de 150 bilhões de dólares à economia privada.
Novas obrigações na prevenção do trabalho forçado
O Protocolo reforça o marco legal internacional ao introduzir novas obrigações relacionadas com a prevenção 
do trabalho forçado, com a proteção das vítimas e com o acesso a compensações, por exemplo, no caso de 
danos materiais ou físicos.
Por outro lado, requer que os governos adotem medidas para proteger melhor os trabalhadores de práticas 
de recrutamento fraudulentas ou abusivas, especialmente trabalhadores migrantes e enfatiza o papel a ser 
desempenhado por parte de empregadores e trabalhadores.
“Os novos instrumentos vão complementar e fortalecer a legislação internacional, particularmente o 
Protocolo da ONU para prevenir, eliminar e punir o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças”, 
disse o Presidente da Comissão de Trabalho Forçado na Conferência da OIT, David Garner, representante 
governamental da Austrália.
A Comissão teve que decidir entre a aprovação de um Protocolo legalmente vinculante respaldado por uma 
Regulamentação ou somente por uma Recomendação.
A necessidade de um instrumento legalmente vinculante
Os representantes de Governos, empregadores e trabalhadores perante a Comissão destacaram a grande 
importância da Convenção sobre Trabalho Forçado, 1930 (número 29) da OIT, e da Convenção sobre a 
abolição do Trabalho Forçado, 1957, (número 105), mas concluíram que era necessário colocar em práticas 
novas medidas para cobrir os vazios em sua aplicação.
A Comissão concordou que era necessário um novo instrumento legalmente vinculante que estabeleça um 
marco comum para os 177 Estados membros da OIT que ratificaram a Convenção 29, bem como para os 8 
países que não o fizeram, com o objetivo de avançar na erradicação do trabalho forçado.
“O Protocolo e a Recomendação são um apelo à ação. É preciso entender que não são somente algumas 
palavras convenientes, isto vai além do texto em um pedaço de papel”, disse o Vice-presidente empregador 
da Comissão, Ed Potter.
“Este é um momento que tem a ver com a ação humanitária, com os direitos humanos, e que representa algo 
defendido pelo setor privado internacional, como o respeito pelos direitos humanos”, acrescentou.
Mais da metade das vítimas do trabalho forçado são mulheres e meninas, principalmente em situações de 
trabalho doméstico e exploração sexual comercial, enquanto que os homens e meninos são explorados na 
agricultura, construção civil e mineração.
“Com a adoção deste Protocolo, estamos mandando um sinal muito claro de nosso compromisso com 21 
milhões de vítimas do trabalho forçado no mundo. Também demonstramos que a OIT é capaz de modernizar-
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se e de adaptar uma de suas Convenções mais emblemáticas às realidades atuais”, disse o Vice-presidente 
trabalho da Comissão, Ives Veyrier.
13/06/2014

MANUAL DA ONU SOBRE DIREITOS LGBT INCENTIVA CULTURA DE INCLUSÃO NAS 
EMPRESAS
 
Por meio de histórias reais de pessoas que sofreram discriminação no ambiente profissional, o manual 
oferece diretrizes para a promoção dos direitos humanos de pessoas LGBT no mundo do trabalho. 
 
SÃO PAULO – “Combater a homo-lesbo-transfobia é combater as desigualdades ainda presentes na 
sociedade, inclusive no mundo do trabalho.” A afirmação é de Carlos Magno Fonseca, presidente da ABGLT 
(Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). Ao lado de representantes de 
empresas, do governo e do Sistema ONU no Brasil, ele participou no dia 30 de setembro, em São Paulo, do 
lançamento do manual Construindo a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho: combatendo a 
homo-lesbo-transfobia.
O documento – que aborda as questões trabalhistas ligadas aos direitos LGBT por meio de histórias de vida – 
é fruto de uma construção conjunta entre organismos da ONU (PNUD, OIT e UNAIDS) e 30 representantes de 
empregadores, trabalhadores, governo, sindicatos e movimentos sociais ligados aos temas LGBT e HIV/AIDS.
“Não queríamos criar mais um manual técnico com termos específicos sobre o tema e sem conexão 
nenhuma com a vida real”, explicou Beto de Jesus, da Txai Consultoria, responsável pela coordenação das 
consultas e publicação do manual em parceria com a ONU. “Nosso objetivo é usar estas histórias de vida 
abordando as dificuldades e as superações de pessoas LGBT no mundo do trabalho para provocar a reflexão 
e, ao mesmo tempo, promover o aprendizado sobre as questões mais importantes relacionadas aos direitos 
LGBT”, concluiu.
O apoio à promoção dos direitos humanos é uma das principais missões das Nações Unidas no Brasil. Em 
sua introdução, o manual diz que “trabalho decente é direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras, bem como 
daqueles ou daquelas que estão em busca de trabalho, representando a garantia de uma atividade laboral em 
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana”.
“Não estamos aqui para lidar com assuntos fáceis ou discutir temas sobre os quais todos já estão de acordo. 
Estamos aqui para proteger os direitos de todas as pessoas, em todas as partes do mundo”, disse Laís 
Abramo, diretora da OIT no Brasil, relembrando uma fala recente do Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, em 
encontro do Grupo de Trabalho Ministerial sobre a promoção de Direitos Humanos de pessoas LGBT em Nova York.
“A homo-lesbo-transfobia é uma realidade que limita direitos, liberdade, viola a dignidade, ataca a integridade 
física e provoca mortes em todo o mundo. Não enfrentar a questão e não falar claramente sobre ela, muitas 
vezes é aceitar que ela continue a fazer vítimas diárias. Este Manual e a campanha Livres e Iguais pretendem 
colocar o tema em questão para que ele possa ser tradado como deve ser, como um tema de fundamental 
importância”, acrescentou a representante da ONU no evento.
O lançamento do manual é mais uma iniciativa do Sistema ONU no Brasil dentro da campanha mundial 
Livres & Iguais, lançada no Brasil em abril deste ano sob a responsabilidade do Escritório de Coordenação 
do Sistema ONU no Brasil e com o apoio de diversos organismos – PNUD, ACNUDH, UNICEF, UNESCO, 
UNAIDS, UNFPA, OIT, ONU Mulheres e UNIC Rio – e diferentes parceiros como governos, empresas, artistas 
e sociedade civil organizada.
 
Debate sobre direitos LGBT no mundo do trabalho
 
O evento de lançamento do manual, realizado no Instituto Carrefour, contou com um debate sobre o 
tema. “Este manual será um instrumento indispensável para que tornemos SP numa cidade ainda mais 
inclusiva”, disse Rogerio Sottili, secretário municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, um 
dos participantes da mesa.
Renata Seabra, secretária-executiva da Rede Brasileira do Pacto Global– que conta com mais de 600 
empresas signatárias – afirmou que a Rede tem um compromisso importante com a questão dos direitos 
humanos, um dos 10 princípios para adesão do Pacto Global. “Não há desenvolvimento humano de fato 
sem a inclusão de todos”, disse. “A aceitação das pessoas LGBT no mundo do trabalho precisa ser feita de 
coração aberto. E as empresas têm o papel de criar regras claras para promover esses direitos”, concluiu.
Também participaram do debate Adriana Ferreira, líder de Diversidade & Inclusão da IBM Brasil, representando 
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o Fórum de Empresas e Direitos LGBT – que reúne mais de 60 empresas engajadas na promoção dessas 
políticas – e Reinaldo Bulgarelli, da Txai Consultoria e Educação.
 
Sobre a Campanha Livres & Iguais
 
Partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidades e direitos, a campanha Livres & Iguais é uma iniciativa global das Nações Unidas cujo 
objetivo é promover a igualdade e os direitos humanos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis (LGBT).
O projeto é uma iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 
implementado em parceria com a Fundação Purpose. A campanha tem o objetivo de aumentar a 
conscientização sobre a violência e a discriminação homo-lesbo-transfóbica, além de promover maior 
respeito pelos direitos das pessoas LGBT por todo o mundo.
 09/10/2014

PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO NO 
TRABALHO SÃO TEMAS DE CURSO PARA MAGISTRADOS DO TRABALHO
 
O princípio da igualdade de oportunidades e tratamento e a não discriminação no emprego e na profissão foram 
os temas centrais de um curso realizado em Brasília pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho (Enamat), em parceria com a OIT, nos dias 28 e 29 de outubro.
Fruto do trabalho desenvolvido pela OIT no Brasil para a promoção dos direitos de pessoas LGBT e garantia 
da igualdade de oportunidades e tratamento no emprego e ocupação das pessoas vivendo com HIV, o evento 
contou com a participação da equipe do Escritório da OIT no Brasil, além de três especialistas internacionais 
da OIT, que vieram ao país para compartilhar suas experiências com os instrumentos normativos internacionais 
da organização e discutir sua aplicação no contexto brasileiro. A atividade de formação foi guiada pelo manual 
elaborado pela sede da OIT em Genebra,HIV/AIDS e o Direito do Trabalho: Um manual para juízes e profissionais 
da área jurídica.
A abertura do curso foi realizada pelo Diretor da Enamat, Ministro João Oreste Dalazen, ao lado da Vice-
Diretora da Enamat, Ministra Kátia Magalhães Arruda, da Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo, 
e do Coordenador de Direitos Humanos, Risco e Vulnerabilidade da Secretaria de Vigilância e Saúde do 
Ministério da Saúde, Ivo Brito.
“O trabalho é indispensável para a construção da autonomia das pessoas e para sua contribuição produtiva 
à sociedade, assim como para a vivência plena da cidadania e a garantia da dignidade humana”, afirmou 
Laís Abramo durante a abertura. “Para que esses objetivos sejam atingidos, é fundamental que as pessoas 
trabalhem em condições de liberdade, equidade e segurança. É fundamental que o trabalho, o ambiente no qual ele 
se exerce, e as relações que em torno a ele se estabelecem, estejam livres de qualquer discriminação e violência.”
A Diretora da OIT no Brasil ainda destacou que a ONU lançou este ano no país a campanha Nascidos Livres 
e Iguais, que promove a igualdade de direitos para pessoas LGBT.

Dia I: discriminação no emprego e na profissão

O primeiro painel de discussão do curso foi formado pelos deputados federais Jean Wyllys e Erika Kokay, 
além do Coordenador de Direitos Humanos da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, Moysés 
Toniolo. Wyllys destacou que a discriminação relacionada a gênero, identidade de gênero e orientação sexual 
constitui uma barreira no acesso ao mercado de trabalho, além de vulnerabilizar o trabalhador no ambiente 
de trabalho.
Já Toniolo falou sobre os problemas relacionados ao tratamento que pessoas vivendo com HIV/AIDS recebem 
no ambiente de trabalho, enquanto Kokay afirmou que a desumanização do trabalhador é a principal 
consequência da discriminação no mundo do trabalho. “Precisamos enfrentar esse processo e, para isso, é 
necessário trazer a discussão de direitos para o centro da agenda nacional”, disse a deputada federal.
Na parte da tarde, a Especialista em Normas Internacionais do Trabalho e Relações de Trabalho da Equipe 
de Trabalho Decente da OIT para o Cone Sul da América Latina, Dra. Kirsten Schapira, apresentou um 
panorama da estrutura da OIT e as Normas Internacionais do Trabalho, em especial a Convenção n. 111 
sobre discriminação em matéria de emprego e ocupação, destacando sua importância para a atuação dos 
juízes.
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Dia II: o uso das normas da OIT para apoiar a resposta nacional à discriminação
 
No segundo dia do curso, a Especialista e Consultora Jurídica sobre AIDS da sede da OIT em Genebra, Anna 
Torriente, apresentou a Recomendação 200 da OIT sobre HIV/AIDS no mundo do trabalho e trouxe exemplos 
de casos para discussão do grupo. Já o Especialista em HIV/AIDS do escritório da OIT no Chile, Eric Carlson, 
e a Oficial de Programação da OIT no Brasil, Thaís Faria, falaram sobre as ações que a organização realiza no 
Brasil com relação a HIV/AIDS e população LGBT, além de discutir a aplicação dos instrumentos normativos 
da OIT no contexto brasileiro.
No total, 69 juízes e desembargadores participaram do curso “Igualdade de oportunidades e trato no 
emprego e na profissão: instrumentos normativos da OIT e a sua aplicação no Brasil”, que teve transmissão 
simultânea para as 24 escolas judiciais de magistrados do trabalho.
Após o término da formação, no dia 30 de outubro os especialistas internacionais da OIT participaram 
da reunião nacional da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da 
Discriminação do Trabalho (Coordigualdade), do Ministério Público do Trabalho, ao lado do Diretor-Adjunto 
da OIT no Brasil, Stanley Gacek.
12/11/2014

OIT DESTACA DIREITOS SINDICAIS EM CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS
 
“Os direitos do trabalho, coletivos e individuais, são indiscutivelmente vinculados e reconhecidos como 
parte do sistema internacional de direitos humanos”, afirmou o Diretor-Adjunto do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Stanley Gacek, durante o encerramento do I Congresso Internacional 
de Direitos Humanos em Florianópolis.
Realizado entre 27 e 30 de outubro pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, o evento 
promoveu uma série de palestras, debates, oficinas e exposições e contou com a presença da Ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, e do Secretário Nacional de 
Justiça, Paulo Abrão, na cerimônia de abertura. O Diretor-Adjunto da OIT no Brasil foi o palestrante da conferência de 
encerramento, na qual tratou do tema das práticas antissindicais.
Gacek explicou que os direitos do trabalho (incluindo os princípios de liberdade sindical, organização sindical 
e negociação coletiva) são reconhecidos como direitos humanos fundamentais e imprescindíveis, tanto no 
direito internacional quanto em instrumentos fundamentais como a Declaração Universal de Direitos Humanos, 
adotada em 1948 pelas Nações Unidas, e a Convenção da ONU de Direitos Sociais e Econômicos, de 1966.
Entre os direitos sindicais fundamentais, ele destacou os direitos relacionados à livre associação; formação 
de sindicatos; horários humanos e razoáveis; feriados; padrão da vida decente e adequado; segurança no 
desemprego, doença, deficiência e velhice; além da proibição de discriminação nos salários e da necessidade 
de salários justos e sustentáveis.
Gacek falou sobre a importância da erradicação de práticas antissindicais, que violam diretamente os 
direitos de liberdade sindical e de negociação coletiva: “Isto também é relevante em termos de crescimento 
econômico e de desenvolvimento, que significam a geração de mais empregos a médio e longo prazo. Mais 
organização sindical e negociação coletiva significam maiores demanda e redistribuição de renda, além 
contribuírem para a erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo e da discriminação no emprego. 
Tudo isso se traduz em melhor e mais eficiente alocação e investimento de recursos públicos e privados, 
além dos inequívocos argumentos morais e éticos”.
O Diretor-Adjunto da OIT no Brasil mencionou a última Pesquisa Anual de Violações dos Direitos Sindicais da 
Confederação Sindical Internacional, que indicou que as violações continuaram e se agravaram em 2013: 
práticas sistemáticas de demissões ou outras formas de discriminação antissindical foram observadas em 
mais de 50% dos 87 países examinados, tanto no setor público quanto no setor privado.
Segundo ele, o termo “sindical” deve ser interpretado em sua forma mais ampla, não se referindo apenas 
às organizações sindicais formalmente constituídas. Condutas antissindicais podem ser direcionadas 
não apenas ao sindicato, mas também a organizações de trabalhadores que ainda não se configuram 
como tal e a trabalhadores individuais.
Ao final da palestra, o Diretor-Adjunto da OIT destacou o requerimento feito pela Comissão de Peritos 
da OIT para que o governo brasileiro adote uma lei que estabeleça, de maneira explícita, recursos e 
sanções suficientemente dissuasórias contra atos de discriminação antissindical e de ingerência. 
12/11/2014
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GARANTIA DE DIREITOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO DECENTE PARA MIGRANTES 
EM FOCO
 
“O desafio é regular a migração de tal forma que ela possa servir como uma força para o crescimento e a 
prosperidade, tanto nos países de origem quanto nos países de destino, além de proteger e beneficiar os 
trabalhadores migrantes”, disse a Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, Laís Abramo.
A afirmação foi feita durante a primeira Oficina de Imigração e Trabalho sobre Protocolos de Atendimento 
aos Imigrantes e a sua Inserção no Mercado de Trabalho, que aconteceu em São Paulo no final de 
outubro. O evento foi realizado pelo Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e 
Emprego e pela Coordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania, da Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações 
(OIM) e do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra).
Durante a abertura da oficina, o Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rogério Sottili, 
destacou a importância dos imigrantes para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e de São 
Paulo. “Não existe plenitude em cidadania se não considerarmos a inserção no mercado de trabalho. 
É daí que vem a necessidade deste encontro hoje, no qual vamos produzir propostas para tornar isso 
efetivo no mercado de trabalho com empregos decentes”, afirmou Sottili.
Segundo dados da OIT de 2010, existem 105,5 milhões de migrantes economicamente ativos no 
mundo (incluindo refugiados), inseridos numa população de 214 milhões de pessoas que vivem fora 
do país onde nasceram ou de que são cidadãos. Na abertura da oficina, o Secretário Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo, Artur Henrique, avaliou que, apesar 
do Brasil ter se transformado num polo de atração de imigrantes nos últimos 10 anos, a legislação 
brasileira ainda precisa ser atualizada para garantir o atendimento e condições de trabalho adequadas 
a essa população.
Por sua vez, a Diretora da OIT no Brasil destacou: “A menos que se especifique o contrário, todos 
os instrumentos normativos da OIT cobrem todos os trabalhadores, sem distinção de nacionalidade, 
independente de autorização para o trabalho, seja sua situação migratória regular ou irregular”. A 
própria Constituição da OIT especifica, desde 1919, a necessidade de proteção aos trabalhadores 
empregados no estrangeiro. Além disso, diversos instrumentos normativos internacionais da OIT 
reafirmaram esse compromisso ao longo dos anos, destacando a importância de prestar atenção 
especial aos trabalhadores migrantes.
Laís Abramo explicou que um dos principais problemas enfrentados por trabalhadores/as migrantes 
é a discriminação com base na nacionalidade, que constitui apenas um dos muitos aspectos da 
discriminação múltipla aos quais estas pessoas estão sujeitas: “As mulheres migrantes, por exemplo, 
são particularmente suscetíveis à discriminação em vários níveis, incluindo sua vulnerabilidade ao 
tráfico de pessoas para exploração sexual”. Segundo ela, a OIT aborda a migração internacional do 
ponto de vista do mercado de trabalho, do emprego e dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras.
Durante a oficina, a Diretora da OIT no Brasil ainda falou a respeito de um projeto de cooperação sul-
sul relacionado ao tema da migração, que será desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho 
e Emprego. O projeto deve contribuir para o fortalecimento das políticas migratórias na região e apoiar 
os governos na elaboração de políticas, legislações e procedimentos harmônicos e eficazes.
“Para isso, o escritório da OIT no Brasil trabalhará em articulação com os demais escritórios da OIT na 
América Latina e no Caribe, com o objetivo de compartilhar boas práticas entre o Brasil e outros países, 
além de proporcionar o intercâmbio de informações para um alinhamento com relação aos indicadores 
e políticas de migração para o trabalho”, explicou Laís Abramo.
Além da Diretora da OIT no Brasil, do Secretário Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo e do Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, também participaram 
da mesa de abertura: o Secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e 
Conselheiro Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida; o Superintendente Regional do Trabalho 
(MTE), Luiz Antônio Medeiros; e o Representante Regional da OIM em Buenos Aires, Ezequiel Texidó.
* Com informações da Prefeitura de São Paulo
17/11/2014
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“O TRABALHO É A PRINCIPAL VIA PELA QUAL OS FRUTOS DO DESENVOLVIMENTO PODEM 
CHEGAR ATÉ AS PESSOAS”, DIZ DIRETORA DA OIT NO BRASIL
 
A afirmação foi feita por Laís Abramo durante o I Seminário Internacional World Without Poverty – Um Mundo 
sem Pobreza. “No entanto, não é qualquer trabalho que consegue cumprir esta função. É preciso que se trate 
de um trabalho decente, ou seja, realizado em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade”, 
completou a Diretora do Escritório da OIT no Brasil.
O I Seminário Internacional World Without Poverty – Um Mundo sem Pobreza reuniu especialistas nacionais 
e internacionais em Brasília, nos dias 18 e 19 de novembro, para um debate de alto nível sobre os modelos 
de políticas de desenvolvimento social para a superação da pobreza e seus resultados. As discussões 
realizadas durante o evento giraram em torno de uma questão central: é possível um mundo sem pobreza? 
Quais políticas públicas são capazes de levar um país à superação da pobreza?
O seminário foi promovido pela Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza, em 
parceria com o Banco Mundial, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o 
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), e o Centro RIO+. Diversos especialistas internacionais participaram do evento e 
compartilharam as experiências e boas práticas observadas em diversos países, além de discutir modelos 
de gestão e articulação de políticas sociais e estratégias de desenvolvimento inclusivo.
Nesse contexto, destaca-se a experiência brasileira. Por essa razão, o país foi escolhido para sediar o 
primeiro evento dessa iniciativa. A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, 
apresentou os resultados do Plano Brasil Sem Miséria, que já retirou 22 milhões de pessoas da extrema 
pobreza desde o seu lançamento, em 2011. A Ministra destacou o reconhecimento internacional da trajetória 
brasileira de combate à pobreza e à fome e agradeceu aos panelistas por apreciarem o esforço do país nesta 
área, além de apontarem fragilidades e desafios que contribuirão para a construção de novas agendas para 
o futuro. O fato de que as Nações Unidas irão definir os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 
2015 deu um significado ainda maior ao debate.
A discussão sobre “Uma agenda de políticas públicas para além da extrema pobreza” foi justamente o tema 
do painel que contou com a participação da Diretora da OIT no Brasil. Em sua apresentação, Laís Abramo 
utilizou a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para demonstrar a importância do trabalho 
para a superação da pobreza: segundo os dados da PNAD 2013, 77% da renda familiar no Brasil é proveniente 
do trabalho. Mesmo nas famílias em situação de pobreza (com renda familiar per capita de até um quarto do 
salário mínimo), o peso dos rendimentos do trabalho continua sendo muito significativo (58,5%).
Segundo Laís Abramo, os compromissos assumidos pelo Brasil – que se expressam na Agenda e no Plano 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente e na Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, 
além das diversas agendas e planos para promover o trabalho decente em nível estadual e municipal – são 
fundamentais para que o país continue avançando de forma sustentável no combate à pobreza e na redução 
das desigualdades sociais.
“Apesar da taxa de formalização do emprego no Brasil ter aumentado de forma muito expressiva nos últimos 
anos (passando de 46,7% para 59,3% entre 2004 e 2013), 40,7% dos trabalhadores brasileiros ainda estão 
em condições de informalidade, o que equivale a 37,5 milhões de pessoas. Essa proporção é ainda maior 
para as pessoas negras, para as mulheres e, sobretudo, para as mulheres negras”, afirmou a Diretora da 
OIT no Brasil.
“Há formas, condições e situações de trabalho que reproduzem a pobreza e a extrema pobreza e a informalidade 
é uma dessas condições. As evidências indicam que os extraordinários avanços no rumo da superação da 
pobreza realizados pelo Brasil no período recente decorrem de políticas de caráter redistributivo, que tiveram 
como objetivo incluir, não apenas no mercado de consumo, mas também no mercado de trabalho e nas 
condições de exercício da cidadania, grandes parcelas da população brasileira até então excluídas dessas 
dimensões da vida social e produtiva. Os resultados alcançados se devem a uma combinação entre políticas 
sociais e políticas de mercado de trabalho. Com efeito, a maioria das análises realizadas no país aponta 
como principais fatores que explicam esses resultados as políticas de transferência de renda condicionada (o 
Programa Bolsa Família) e a extensão da proteção social e, por outro lado, fatores diretamente relacionados 
ao mercado de trabalho, como a diminuição do desemprego, o aumento do emprego formal e a valorização 
do salário mínimo”, ressaltou Abramo.
A Diretora da OIT afirmou ainda que a agenda presente e futura para a erradicação sustentável da pobreza e da 
extrema pobreza e para a diminuição substantiva da desigualdade deve ter na promoção das oportunidades 
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de emprego e trabalho decente um dos seus eixos centrais. “O Plano Brasil sem Miséria avançou muito 
nesse sentido, em especial através do eixo da inclusão produtiva rural e urbana. Essas iniciativas devem ser 
reforçadas e continuadas”, disse ela.
Ao lado de Laís Abramo, também participaram deste painel o Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, Marcelo Neri, o representante do Ibase e da Action Aid no Brasil, Francisco 
Menezes, e o Diretor do Centro Rio+, Romulo Paes, além da Diretora do Poverty Global Practice do Banco 
Mundial, Ana Revenga, No encerramento do seminário, o Coordenador-Residente do Sistema Nações Unidas 
no Brasil e Representante do PNUD, Jorge Chediek, destacou que a melhora dos indicadores sociais no país 
é uma demonstração de resultados que tem inspirado muitas outras nações ao redor do mundo.
25/11/2014

DESNATURALIZAÇÃO DE MITOS É CHAVE PARA O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DE 
GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO
 
Durante Oficina do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Diretora do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho no Brasil, Laís Abramo, apresentou dados que desmistificam a noção de que os 
custos da mão de obra feminina são superiores aos da masculina.
“Precisamos trabalhar pela desnaturalização dos mitos relacionados a homens e mulheres no mundo do 
trabalho”, disse a Diretora da OIT no Brasil, durante a 5ª edição da Oficina do Programa Pró-Equidade de 
Gênero e Raça. O evento realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM-PR) reuniu representantes de 83 organizações públicas e privadas participantes do programa em 
Brasília, no começo de novembro.
Laís Abramo participou da abertura da oficina ao lado da Ministra da SPM-PR, Eleonora Menicucci, que 
chamou atenção para a necessidade de ações que visam à eliminação das diferenças entre mulheres e 
homens no ambiente de trabalho, além de destacar a importância de ações das empresas participantes 
do programa que avancem as questões de gênero e raça. Em sua apresentação, a Diretora da OIT no Brasil 
demonstrou a importância de desconstruir imagens de gênero que constituem barreiras significativas para 
as possibilidades de acesso das mulheres a mais e melhores empregos.
Uma dessas ideias, que continuam tendo forte presença no imaginário social e gerencial, é que os custos 
associados ao trabalho das mulheres são superiores ao dos homens, devido basicamente às medidas legais 
de proteção à maternidade e ao cuidado infantil. Além disso, o fato de que as mulheres receberem salários 
menores que os dos homens não seria devido à discriminação, mas sim à necessidade de compensar esse 
maior custo de contratação. No entanto, essas ideias não estão baseadas em cifras e estatísticas.
Com o objetivo de analisar a veracidade dessas noções, a OIT realizou no começo dos anos 2000 um estudo 
sobre os custos relacionados à contratação de homens e mulheres em cinco países da América Latina: 
Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai. A pesquisa considerou custos diretos (salários) e indiretos para os 
empregadores relativos à contratação de homens e mulheres, levando em conta benefícios garantidos pelas 
legislações nacionais, como licença e salário maternidade, creches, pausas para amamentação, ausências 
remuneradas para acompanhar os/as filhos/as, etc.
Os resultados mostraram que os custos monetários para o empregador relacionados à contratação de 
mulheres, no que diz respeito à proteção à maternidade e ao cuidado infantil, representam menos de 2% de 
sua remuneração bruta mensal. A principal explicação para isso é que os benefícios médicos e monetários 
associados à proteção à maternidade nesses cinco países não são financiados diretamente pelos 
empregadores que tomam a decisão de contratar uma mulher, mas sim por fundos públicos ou sistemas de 
seguridade social.
Já a Ministra da SPM-PR destacou os dados do relatório Estatísticas de Gênero - Uma análise dos resultados 
do Censo Demográfico 2010, que revelou um aumento no nível de escolaridade das mulheres. Lançado 
no fim de outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a SPM-PR 
e a Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais e Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
o relatório apresenta um panorama inédito sobre as mudanças na situação das mulheres brasileiras ao 
desagregar por gênero e raça as informações do Censo de 2010, em nível municipal.
No segundo dia da oficina, a professora da Universidade de Brasília (UnB), Ana Flauzina, falou sobre os 
impactos da Lei Nº 12.990/2014, que estabelece cotas para negras e negros nos concursos públicos no 
âmbito da Administração Pública Federal. O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é coordenado pela 
SPM, com apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da ONU Mulheres e da OIT.
25/11/2014
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TRABALHO DECENTE, DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
SÃO TEMAS DE CURSO PARA ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
 
Cerca de 35 administradores de empresas filiados ao Conselho Federal de Administração (CFA) participaram 
de uma capacitação sobre direitos humanos e trabalho decente em Brasília, no começo de novembro.
 
O “Curso de Capacitação e Formação de Multiplicadores para a Promoção do Trabalho Decente e 
Responsabilidade Social” teve como objetivo capacitar profissionais de administração em temas 
como saúde, HIV/AIDS, racismo, empresas sustentáveis, discriminação por gênero, orientação sexual 
e identidade de gênero, entre outros. Além disso, o curso buscou desenvolver as habilidades dos 
participantes para utilizar no mundo do trabalho os instrumentos, mecanismos e normas internacionais 
das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O curso foi promovido pelo CFA em parceria com a OIT, o Escritório Regional para América do Sul do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o Escritório do Coordenador 
Residente da ONU no Brasil, o Conselho Regional de Administração (CRA) do Rio de Janeiro e o CRA 
do Rio Grande do Sul. A abertura contou com a presença do presidente do CFA, Sebastião Luiz de 
Mello; da diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo; do diretor de relações internacionais e 
eventos do CFA, Carlos Henrique Mendes da Rocha; da presidente do CRA-RS, Claudia Stadtlober; e do 
conselheiro regional do CRA-RJ, Francisco Carlos Santos de Jesus.
Em seu discurso, Sebastião Mello destacou a parceria entre a OIT e o CFA, lembrando que este é 
signatário do Pacto Global e já trata do tema Trabalho Decente desde 2011. “Queremos propor soluções 
para que o administrador tenha uma nova visão sobre o mundo do trabalho. Esperamos sair daqui com 
novas ideias e propostas para ajudarmos a construir um mundo onde as relações de trabalho serão 
mais humanizadas e as práticas laborais serão vistas por uma nova perspectiva”, disse o presidente 
do CFA.
Já Laís Abramo destacou a parceria entre a OIT e o CFA e assinalou a grande importância desse 
Conselho Profissional no mundo do trabalho, tanto devido à sua fortaleza institucional e capilaridade 
no território nacional, quanto pelo fato de que os administradores e administradoras são profissionais 
centrais na organização das empresas, na organização do trabalho, na administração dos recursos 
humanos.
Em sua apresentação realizada logo após a abertura, a Diretora da OIT no Brasil desenvolveu o conceito 
de Trabalho Decente, que sintetiza a missão histórica da Organização de promover oportunidades para 
que homens e mulheres possam conseguir um trabalho produtivo e de qualidade em condições de 
liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Segundo ela, este é um conceito multidimensional, 
que engloba dimensões quantitativas e qualitativas do emprego e se aplica a todos os trabalhadores 
e trabalhadoras, representando um ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT: a 
geração de mais e melhores empregos, a promoção dos direitos no trabalho, a extensão da proteção 
social e o fortalecimento do diálogo social.
“Porém, mais do que apenas um conceito, o Trabalho Decente é um paradigma que aponta para uma 
estratégia de ação. Isto se concretiza através de Agendas de Trabalho Decente, que são roteiros que 
indicam o caminho que precisamos percorrer para chegar onde queremos”, afirmou Abramo. “Estas 
Agendas estabelecem estratégias de ação multisetorial para promover o trabalho decente e reduzir 
seus déficits, definindo metas e prioridades de acordo com o contexto apropriado ( global, regional, 
nacional, estadual, municipal, setorial, etc.), articuladas através do diálogo social entre atores 
tripartites (governos e organizações de empregadores e trabalhadores), outras instâncias do Estado e 
organizações da sociedade civil”.
O curso de cinco dias foi realizado em Brasília, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS/OMS) e incluiu um dia de atividades na sede da ONU, onde o tema tratado foi a discriminação no 
local de trabalho relacionada a gênero, orientação sexual e identidade de gênero. A oficial de projetos 
responsável pela área de gênero e raça da OIT no Brasil, Camila Almeida, foi uma das palestrantes 
do dia: “quanto maior a discriminação, maior a probabilidade de violências como trabalho escravo ou 
forçado”. De acordo com ela, se a mulher sofre discriminação, sofreria ainda mais se fosse negra.
* Com informações da assessoria de imprensa do CFA
27/11/2014
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SISTEMA INÉDITO DE INDICADORES MUNICIPAIS ELABORADO PELA OIT REVELA 
DIVERSIDADE DE OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DO TRABALHO 
DECENTE NO BRASIL
 
O Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil lança hoje um sistema inédito de 
indicadores municipais que demonstra a enorme diversidade de oportunidades e desafios para a promoção 
do trabalho decente ao longo do país, destacando a necessidade do fortalecimento de políticas públicas 
direcionadas às especificidades territoriais.
“O lançamento de um conjunto de dados sobre trabalho decente em nível municipal tão completo e 
específico como este é inédito no mundo”, afirmou a Diretora da OIT no Brasil, Laís Abramo. “As informações 
reveladas por este sistema são extremamente valiosas por permitirem a identificação das oportunidades 
e dos desafios particulares de cada um dos 5.565 municípios brasileiros nesse âmbito. Dessa maneira, 
elas constituem um recurso estratégico para a melhor implementação da Agenda e do Plano Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente, além das agendas estaduais e municipais de trabalho decente e de 
políticas públicas de importância estratégica para o desenvolvimento do país, como o Brasil Sem Miséria 
e o PRONATEC, na medida em que permitem uma análise integrada das dinâmicas laboral, espacial, 
econômica e social de cada município”.
O Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho Decente é baseado no Censo de 2010 e em outras fontes 
de informações do IBGE, mas também utiliza registros administrativos de diversas instituições do Sistema 
Estatístico Nacional, como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), além de outras estatísticas 
do Ministério do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.
As informações estão disponíveis para consulta no website http://simtd.oit.org.br, onde é possível 
realizar o download de relatórios sobre cada um dos 5.565 municípios brasileiros existentes em 2010, 
além da respectiva base de dados e de uma síntese das principais evidências referentes ao conjunto dos 
municípios. Os dados se referem a distintos períodos, de acordo com a disponibilidade das informações e 
a natureza da análise, com predomínio para o período de 2010 a 2013.
O conceito de Trabalho Decente sintetiza a missão histórica da OIT de promover oportunidades para que 
homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, 
segurança e dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, 
a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável.
“O trabalho é um dos principais vínculos entre o desenvolvimento econômico e o social, já que representa 
um dos principais mecanismos pelos quais os seus benefícios podem efetivamente chegar às pessoas e, 
portanto, serem mais bem distribuídos”, ressaltou Laís Abramo. Os dados do novo sistema de indicadores 
municipais estão organizados em dez áreas temáticas, que correspondem às dez dimensões de medição 
do trabalho decente:
1. oportunidades de emprego;
2. rendimentos adequados e trabalho produtivo;
3. jornada de trabalho decente;
4. conciliação entre o trabalho, vida pessoal e familiar;
5. trabalho a ser abolido;
6. estabilidade e segurança no trabalho;
7. igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego;
8. ambiente de trabalho seguro;
9. seguridade social; e
10. diálogo social e representação de trabalhadores e empregadores.
O Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho Decente foi produzido pelo Escritório da OIT no 
Brasil, em cooperação técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o apoio da União Europeia e do Departamento de 
Estatística da sede da OIT em Genebra. Seu lançamento dá continuidade à publicação do 1º Perfil do 
Trabalho Decente no Brasil em 2009, com dados nacionais, e do Perfil do Trabalho Decente no Brasil: 
Um Olhar sobre as Unidades da Federação em 2012, com dados dos 26 estados brasileiros e do Distrito 
Federal.
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PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS

Informalidade
Uma das principais revelações do novo Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho Decente é que um 
esforço concentrado em 24 municípios poderia reduzir significativamente o número de trabalhadores e 
trabalhadoras em situação de informalidade no Brasil. De acordo com os dados, um grupo de apenas 24 
municípios com mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras em situação de informalidade – composto 
por diversas capitais e grandes centros urbanos – abrigava 6,8 milhões de pessoas ocupadas em trabalhos 
informais, o correspondente a 20,5% do total nacional (33,2 milhões). É importante destacar ainda que, 
apesar de terem níveis de formalização maiores, as capitais abrigam um de cada cinco trabalhadores e 
trabalhadoras informais. Além disso, foi constatado que metade dos municípios com taxa de informalidade 
acima de 50% eram da região Nordeste.
Também se observou que, ao final de 2013, todos os municípios brasileiros contavam com trabalhadores e 
trabalhadoras formalizados na condição de Microempreendedor Individual (MEI). Nesta data, um significativo 
contingente de 3,66 milhões de trabalhadoras e trabalhadores já estava formalizado por intermédio da 
figura do MEI, o que contribuiu expressivamente para a redução da informalidade laboral. Com efeito, a título 
apenas de aproximação, este número de ocupados/as formalizados pelo MEI representava 11,0% do total da 
força de trabalho ocupada em trabalhos informais no país (33,2 milhões) no ano de 2010.

Desocupação
Os menores índices de desocupação entre as capitais foram observados em Curitiba (4,7%) e Florianópolis 
(4,9%) e os maiores em Salvador (12,9%) e Recife (12,5%). É importante enfatizar que, de um modo geral, a 
desocupação é maior entre as mulheres e a população negra. Em Salvador, por exemplo, enquanto a taxa de 
desocupação era de 7,1% entre os homens brancos, ela alcançava 18,0% entre as mulheres negras.

Rendimento
Segundo os dados do Censo 2010, cerca de 75% do rendimento domiciliar no Brasil era proveniente do 
trabalho, sendo que em 93,4% dos municípios brasileiros o rendimento do trabalho representava mais da 
metade do rendimento total domiciliar. Isso acontecia até mesmo na região Nordeste – a mais pobre do país 
e que, consequentemente, conta com um maior volume de transferência de renda oriunda de programas 
sociais, sobretudo do Bolsa Família – onde o rendimento do trabalho é superior a 50% em 81% dos municípios.

Trabalho doméstico
Vale também destacar um grupo de 68 municípios com percentual de trabalhadoras domésticas com carteira 
assinada abaixo de 25%, que inclui diversas capitais e municípios de significativo porte populacional das 
regiões Norte e Nordeste, como Teresina (24,1% de trabalhadores/as domésticos/as com carteira assinada), 
Macapá (24,5%) e Boa Vista (24,8%), além de Feira de Santana (21,6%) e Vitória da Conquista (19,9%) na 
Bahia, Petrolina (22,8%) em Pernambuco, Campina Grande (23,2%) na Paraíba, Sobral (9,7%), Juazeiro do 
Norte(11,7%) e Caucaia (14,2%) no Ceará e Santarém (16,7%) no Pará.

Trabalho forçado
Os dados revelam que, dos 316 municípios brasileiros onde foram flagrados trabalhadores submetidos a 
condições análogas à escravidão em 2013, 62,3% não possuía programas ou ações de combate ao uso de 
trabalho forçado.

Trabalho infantil
Das 888,4 mil crianças e adolescentes de 14 ou 15 anos de idade que trabalhavam conforme registrado pelo 
Censo de 2010, apenas 2,7% fazia isso na condição de aprendiz. Isso significa que o trabalho exercido por 
97,3% dos adolescentes dessa faixa etária não era permitido por lei, se enquadrando, portanto, na categoria 
de trabalho a ser abolido. Além disso, 86,3% dos municípios brasileiros não registravam um aprendiz sequer 
na faixa etária mencionada no ano de 2010.

Jovens
Um de cada cinco jovens entre 15 e 24 anos de idade no Brasil não trabalhava nem estudava em 2010. 
Considerando as jovens mulheres, os afazeres domésticos e as responsabilidades associadas à maternidade 
tem grande relação com isso. Em 2010, 48,3% das mulheres entre 15 e 24 anos que não trabalhavam nem 
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estudavam eram mães.

Pessoas com deficiência
Considerando o grande desafio de incluir pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, 31,5% 
dos municípios brasileiros não tinham nenhuma pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, 
segundo dados do MTE de 2012. Em 72% deles a administração pública respondia por mais da metade do 
emprego formal. Isso quer dizer que, na condição de principais empregadoras do mercado formal nestes 
municípios, as prefeituras poderiam empreender políticas e ações inclusivas de pessoas com deficiência nos 
seus quadros funcionais.

Educação
Finalmente, com relação ao nível de instrução da população em idade potencial para trabalhar, observou-se 
que em 81% dos municípios mais da metade da população de 15 anos de idade ou mais não tinha instrução 
ou tinha o ensino fundamental incompleto.
 
Para consultar o Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho Decente, acesse: http://simtd.oit.org.br
28/11/2014
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