
 
 

                  PROGRAMAÇÃO  
 
09:00 - Abertura 
 
09:30 - 1ª Mesa: “A crise capitalista e os impactos no mundo do trabalho” 
  
      Expositores:  
 
     1. Peter Poschen - OIT Brasil 
     A crise e o mercado de trabalho 
 
     2. Sérgio Barroso – Fundação Maurício Grabois 
     A quarta revolução industrial e os desafios do sindicalismo 
 
     3. Augusto Praça – CGTP-IN (Portugal) 
     A quarta revolução industrial e o futuro do trabalho 
 
10:15 - Participação do plenário - 14 inscrições de até 5 minutos dos internacionais e 01 inscrição 
de até 3 minutos do ramo industrial da CTB 
 
11:45 - Considerações finais dos expositores  
 
12:00 - Intervalo para almoço 
 
14:00 - 2ª Mesa: “Globalização, direitos e democracia” 
Expositores: Ronaldo Carmona – Pesquisador da Universidade de São Paulo (USP)  e Michael 
Makwayiba – Federação Sindical Mundial 
 
15:20 - Participação do plenário - 17 inscrições de até 5 minutos dos internacionais 
 
16:50 - Considerações finais do expositor 
 
17:30 - Encerramento  
 
Observação: Os expositores terão suas exposições integralmente publicadas numa edição que 
será produzida sobre o evento. As demais também serão, mas limitadas ao equivalente em até 05 
minutos. 



 

 PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO INTERNACIONAL
 
24.08.17 

 

18:00 - Jantar 

19:00 - Abertura e leitura do documento central do 4º Congresso Nacional da CTB  

20:00 - Sessão solene de abertura  

 

25.08.17 
 

09:00 - Reuniões bilaterais 

08:00 - Visita de comissão a empresa Ford em Camaçari-BA 

12:45 - Plenário do congresso: Declaração do 4º Congresso Nacional da CTB em apoio à 

revolução bolivariana 

13:00 - Almoço 

14:00 - Visita a cidade de Salvador 

20:30 - Jantar 

 

26.08.17 
 

09:00 - Plenário do 4º Congresso Nacional da CTB  

13:30 - Almoço 

16:00 - Plenário do 4º congresso Nacional da CTB  

21:00 - Festa de confraternização  

 
27.08.17 
 

Saída da delegação internacional.  

 


