
As recentes mudanças no mundo do 

trabalho, as novas formas de 

organização, a reestruturação produtiva 

colocam novos desafios para os 

gestores de pessoas, principalmente no 

que diz respeito à intensipcação de 

processos de exclusão de grupos que 

foram vulnerabilizados ao longo da 

tiistória. Por pressão dos movimentos 

negro e de mullieres, nas últimas duas 

décadas cresce no interior dos 

sindicatos e das centrais o número de 

órgãos com o objetivo de abordar 

especificamente a problemática das 

desigualdades de género e raça, e esses 

órgãos pressionam o Estado e as 

empresas a buscarem soluções. 

Assim, é fundamental contextualizar o 

debate em torno dessas questões, bem 

como, a partir da discussão sobre 

incipientes experiências empresariais 

com programas de diversidade, ampliar 

os iiorizontes sobre as possibilidades 

de implementar programas que visam à 

igualdade de oportunidade e ao 

tratamento no mundo do trabalho. 
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4 
o Conselho Regional de Psicologia SP 

Subsede Campinas, convida: ; 

I 
Lançamento do livro: 

"Ação Afirmativa e Diversidade no 

Trabalho: desafios e possibilidades" 

CEERT/CRPSP * f 

/Viária Aparecida Silva Bento (org.) 

São Paulo: Casa do Psicólogo 2000 

Mesa Redonda: \ 

Experiências de programas de < ^ 

diversidade em Belo Horizonte e 

Santo André 

Convidadas: 

Maria Aparecida Silva Bento 
Coordenadora do CEERT (Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades), Mestre em Psicologia 
Social/PUC SP, Doutorando da USP 

Benilda Regina Paiva de Brito 

Prof de Direitos Humanos da PUC MG, 

Coordenadora do N'zinga Coletivo de 

Mulheres Negros. 

JMatilde Ribeiro 
Coordenadoria do Direito da Mulher da 
Prefeitura de Santo André 

dia 19/04/2001 (quinta feira) 
horário: 19:00 

local: Salão Vermelho 
Prefeitura Municipal de Campinas 

Av. Anchieta, 200 
Centro - Campinas/SP 

Evento Gratuito 
Informações pelo telefone 

(19) 3243.7877 


