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João Pessoa, 21 de maio de 2020. 

Querido(a)s colegas, 

 
 
Em  reunião do comitê de organização do evento EITA, previsto para ser realizado em João 
Pessoa em 28, 29 e 30 de outubro deste ano  discutimos as  possíveis consequências da 
situação epidêmica no plano nacional e internacional e as previsões para os próximos meses. 
Nossa avaliação foi de que devemos transferir nosso Encontro Internacional sobre o Trabalho 
para outubro de 2021.  
A problemática proposta continuará a mesma, que manifesta forte atualidade: Trabalhar para 
quê? e será sem dúvida analisada também sob o foco da crise sanitária, social, política, 
econômica e das revelações e transformações sociais que desvendam.  
As proposições de comunicação já submetidas serão inseridas na nova programação. Aqueles 
que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, serão ressarcidos dos valores pagos. O 
comitê organizador decidiu também realizar um trabalho coletivo em torno de um projeto de  
vídeo-conferências mensais (por meio de plataformas digitais, com duração de 15 minutos, 
traduzidas e legendadas) relativas à problemática proposta para nosso encontro,  
apresentadas por pesquisadores(a)s brasileiros(a)s e estrangeiro(a)s. Tão logo tenhamos os 
modos de preparação e difusão dessas ações digitais faremos a divulgação. 
Com a alegria de manter nossos vínculos e na expectativa de nos reunirmos em João Pessoa 

em outubro de 2021,  nos despedimos desejando-lhes  saúde.    

Até breve,  abraço 
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