
                   

 

 

Reforma trabalhista é tema do programa 
Café com Conversa em setembro 

O historiador Fernando Teixeira da Silva e o economista Dari Krein, ambos da 

Unicamp, debatem sobre o impacto das recentes mudanças na legislação trabalhista 

 

“O impacto da Reforma Trabalhista” é o tema da segunda edição do programa 

Café com Conversa, parceria entre Editora da Unicamp, a Secretaria de 

Comunicação da Unicamp (SEC) e Casa do Professor Visitante (CPV). 

 A gravação será dia 20/9 (quarta-feira), das 16h30 às 17h30, no Café da 

Casa, localizado na Casa do Professor Visitante (campus de Barão Geraldo da 

Universidade Estadual de Campinas  - Unicamp). A gravação é aberta ao público, 

que pode fazer perguntas. 

Participam como debatedores o historiador Fernando Teixeira da Silva, 

professor do Departamento de História da Unicamp e Dari Krein, docente do Instituto 

de Economia da mesma universidade. Teixeira da Silva é co-organizador do livro A 

Justiça do Trabalho e sua História, da Editora da Unicamp, e autor de diversas 

pesquisas e obras sobre o tema. Dari Krein é pesquisador na área de economia 

social e do trabalho. 

Sobre o Café com Conversa 

É um programa de TV  de debate sobre temas da atualidade. Uma vez por 

mês, autores da Editora da Unicamp e pesquisadores convidados se reunem para 

discutir assuntos das mais diversas áreas. O objetivo é promover a difusão de 

conhecimento e divulgar pesquisas e livros sobre de temas de interesse da 

sociedade. 

O terceiro programa será em 18 de outubro, quando serão abordadas 

questões relativas ao meio ambiente, com o tema “Mudanças climáticas: 

consequências e perspectivas”. Para encerrar o ano, o último programa será em 8 

de novembro e abordará o tema “Gêneros e feminismos”. 



                   

 

O primeiro programa, em agosto, foi sobre “Literatura e redação no Vestibular 

da Unicamp” e pode ser assistido no canal do YouTube da Editora da Unicamp ( 

https://www.youtube.com/watch?v=luRWcV_BQHI) e no da TV Unicamp 

(https://www.youtube.com/watch?v=-1iaOrmiwh0). 

____ 
Serviço: 
Programa Café com Conversa/O impacto da Reforma Trabalhista 
Quando: 20 de setembro (quarta-feira) 
Onde: Café da Casa da Casa do Professor Visitante (Av. Érico Veríssimo, 1.251,  Campus da 

Unicamp em Barão Geraldo, Campinas/SP) 
Horário: das 16h30 às 17h30 
 
Mais informações: Marta Avancini/Editora da Unicamp 
Email: marta@editora.unicamp.br 
Telefones: (19) 3521-7152/(19) 98800-1747 
www.livrariaeditoraunicamp.com 
www.editoradaunicamp.com.br 
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