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Jalapão, Salvador, Pantanal, 
Rio e Gramado. Essas são 
as maravilhas que o leitor 
do Magazine Anastra irá co-
nhecer um pouco mais aqui. 

Prepare-se para anotar os 
roteiros e boa viagem! 
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A Frente Parlamentar em 
Defesa do Serviço Público é 
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federal Rodrigo Rollemberg 
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pode ajudar no combate. 
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PA L AV R A  D O  P R E S I D E N T E

Olimpíadas
A alegria de estarmos juntos!

Estamos iniciando novembro com a VI Olimpíada da Justiça do Trabalho. O 
evento, que reúne a maioria das representações regionais, tem como sede 
a cidade de João Pessoa e conta com a presença de, aproximadamente, 
1.000 participantes. O número de representações e de atletas inscritos é 
uma nova marca e alcança 17 delegações e 81� atletas, em 19 modalida-

des esportivas. Temos a certeza que novos recordes serão estabelecidos e que a disputa 
pelas medalhas será, como sempre, acirrada.  No entanto, o maior fruto a ser colhido é 
o congraçamento. 

A Olimpíada da Justiça do Trabalho é o maior evento nacional de participação de 
servidores do judiciário federal. A cada ano estamos maiores e os desafios, de organização, aumentam na 
proporção da magnitude dos jogos. Para vencer os novos obstáculos, contamos com a colaboração de uma 
equipe dedicada que não mediu esforços para tornar o nosso principal evento em um grande sucesso.  O 
Comitê Olímpico, formado pelos colegas Yonaldo Carlos, de Alagoas, Kolberg Luna Chaves, do Rio Grande do 
Norte, Edmilson Alves da Silva, de Brasília, Plácido Pires, da Paraíba, Marcos Vinícius Reis de Alcantara, de 
Sergipe, e José Carlos Xavier de Oliveira, de Minas Gerais, trabalhou incessantemente para superar ques-
tões envolvendo todos os aspectos em torno das práticas esportivas. Por outro lado, os colegas da Paraíba 
também não mediram esforços para receber as delegações que chegam de todo o Brasil. À diretoria da AS-
TRA 13, a nossa gratidão. Sem o esforço conjunto de Plácido Pires, José Ledo e Fernando Tadeu Gambarra 
nosso caminho seria mais difícil e penoso. A cada um dos dirigentes das delegações regionais, na cidade de 
João Pessoa, estendemos, na maior amplitude que esta palavra possa alcançar, o nosso agradecimento. As 
sugestões, a participação na solução de problemas e a colaboração permanente foram fundamentais para 
a organização do evento.

 Temos a certeza de que os jogos deste ano apresentarão novos olhares para que a próxima edi-
ção das olimpíadas seja melhor ainda. Estamos somando experiências e adequando rotas. Sabemos das 
dificuldades para chegarmos à perfeição, mas estamos em busca, a todo momento, de uma forma de nos 
aproximarmos  do ponto ideal.

 Sem a menor dúvida, sabemos que a maior vitória dos 81� atletas e de mais 150 pessoas envolvi-
das neste projeto é a alegria de estarem juntos para celebrar, mais uma vez, a amizade.

 Aos presidentes e dirigentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, agradecemos o irrestrito apoio, 
sem o qual seria impossível viabilizar os jogos. 

 Lembrando que o esporte é um fator primordial para a saúde, estamos dispostos a trabalhar, junto 
com as unidades médicas de cada Tribunal Regional e do TST, para incentivar a prática esportiva com regula-
ridade. Nossas experiências podem auxiliar na elaboração de jogos internos e colaborar para que o servidor 
tenha um bom estímulo para atividades saudáveis.

Por alguns dias os colegas de cada região estarão torcendo por seus atletas. Desejamos que todos os 
participantes levem a melhor recordação dos jogos deste ano.

Alexandre Moreira Gouveia Santos
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Parabéns pelo Magazine Anastra!! 
Adorei tanto o conteúdo quanto a 
diagramação! Ficou linda!! Já es-
tou aguardando a próxima!!! 
Deborah Ceneviva Vicentini
TRT da 7ª Região

 
Parabéns pela revista. Bonita e muito bem impressa, 
tem um texto agradável e objetivo e as fotos são ma-
ravilhosas. A preocupação em dar destaque para pro-
gramação infantil, em cada uma das regiões, é uma 
idéia original. Poucos se preocupam em pesquisar 
roteiros para as crianças. Espero que a revista tenha 
uma ótima aceitação. Boa sorte e sucesso.
Maria Helena Santos Longo
TRT da 3ª Região

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim 
de parabenizá-lo pela elaboração do exemplar da re-
vista Magazine ANASTRA de nº 0, peça reveladora do 
compromisso dessa ilustre Associação Nacional dos 
Servidores da Justiça do Trabalho com a construção 
de um Judiciário Trabalhista forte e atuante. Agrade-
cendo a gentileza, colho do ensejo para apresentar-
lhe protestos de consideração e apreço.
Juíza FCA. Rita A. Albuquerque
Presidente TRT 11ª Região

É uma satisfação poder verificar e ser leitor de uma 
revista com qualidade editorial exemplar. Nos dias 
de hoje, quando temos excesso de informação, sem 
muitas vezes termos qualidade, fico satisfeito em ter 
acesso a uma revista que conseguiu unir o prazer de 
ler com a qualidade de informação veiculada. Sem 
contar a plasticidade, o bom gosto das fotografias e 
a utilidade do conteúdo.
Gilberto Godoy
Servidor TRT 10ª Região

C A R TA S

Gostei muito da revista da ANASTRA. Eu a vi na casa 
de uma amiga em Brasília. É uma revista bastante in-
teressante, começando pela capa; chama a atenção 
pelas cores vivas e bem distribuídas, com título dis-
creto, mas bastante enfático. Dentro, pude constatar 
o que me chamou a atenção na capa. Uma revista 
séria, mas ao mesmo tempo descontraída...textos in-
formativos e com uma linguagem atual e dinâmica, 
diagramação precisa, levando o olhar do expectador 
a passear por todas as páginas da revista, sem deixar 
faltar uma linha sequer; ótimas fotos, ótima escolha 
de imagens e ótima distribuição. Parabéns à associa-
ção e à equipe que faz a revista. 
Alessandra A. Castro
Designer gráfica
Barreiras-BA

Com os cumprimentos de estilo e em atenção ao 
contido no expediente dessa associação, agradeço 
a remessa do exemplar “Magazine Anastra nº0” e 
parabenizo a equipe responsável pelo projeto, já 
que atende aos anseios dos servidores do Poder 
Judiciário, retrata as nossas maravilhas regionais, 
abrindo um leque de opções, tanto sociais quanto 
políticas, de ideais concretos planejados por um 
Conselho Editorial que hoje dá os primeiros passos 
frente ao desafio.
Juíza Maria Cesarineide de Souza Lima
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
TRT 1�ª Região

Acuso e agradeço o envio da revista Magazine ANAS-
TRA, publicação da Associação Nacional dos Servido-
res do Judiciário Trabalhista, ano 1, nº 0, agosto de 
2007, acompanhada de correspondência datada de 
25.08.2007.
Rejane de Aragão Oliveira
Diretora geral
TRT 11ª Região

Anastra - Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista
SRTVS Quadra 701, Conjunto D, Bloco C, Sala 333 - Centro Empresarial Brasília - Brasília-DF  CEP 703�0-907

Tel.: (61) �501-7373      secretaria@anastra.com.br

Escreva para nós, mande sua carta, e-mail, telegrama. 
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Os servidores públicos federais, como outras categorias, estão representados no cenário po-
lítico e social por um grande número de entidades. Em cada unidade da Federação existem 
núcleos organizados nos diversos segmentos que compõem as instituições. Não poderia ser 
diferente. Como agente político, o homem tem na sua índole a organização em busca de 
melhores condições para o seu grupo. Em tais grupos, a necessidade de encontrar soluções 

satisfatórias aponta para lideranças que se tornam o instrumento de ação de cada proposta em discussão. 
No caso do Judiciário Federal são diversas as entidades com o respaldo de seus filiados. Na esfera nacional 
é a FENAJUFE. Nos estados, os sindicatos formam a base de sustentação do sistema federativo e são braços 
dos grupos de servidores federais do judiciário. São estas entidades que formam a linha de frente para as 
reivindicações junto aos Tribunais Superiores, ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo. 

Atuando em outras frentes, estão as representações associativas. Temos associações regionais e  na-
cionais. As primeiras dedicam-se, regularmente, a criar facilidades locais para seu quadro de representados. 
As nacionais buscam situações que prevaleçam para todo o território nacional. Os limites de atuação devem 
ser discutidos e colocados em prática de forma a não interferir na esfera própria de cada uma. As associa-
ções regionais são os pilares do sistema associativo e parceiras insubstituíveis para uma ação integrada em 
torno de interesses nacionais. Estas entidades devem, ainda, dar o suporte para as ações sindicais. 

Buscando sempre as melhores soluções para os filiados, as lideranças associativas regionais da Jus-
tiça do Trabalho têm traçado metas a serem alcançadas. As discussões em torno dos objetivos são francas e 
democráticas, sempre respeitando as decisões da maioria dos representantes. No caso dos jogos olímpicos 
deste ano, em face da decisão de cancelamento da opção Rio de Janeiro, tomada pelos membros do Comitê 
Olímpico – mesa constituída por representantes indicados por diversas associações - a maior probabilidade 
era de viabilizar os jogos apenas para o 2008. No entanto, a Paraíba propôs assumir a responsabilidade e 
realizá-los ainda em 2007.

Acolhendo o encaminhamento do Comitê Olímpico, responsável pelas ações envolvendo o evento, a 
Presidência Executiva da ANASTRA decidiu referendar a substituição da cidade sede para os jogos deste ano. 
A definição pela cidade de João Pessoa deveu-se à possibilidade da ASTRA 13 em assumir a organização 
regional das disputas ainda neste ano. Ressalte-se que a Paraíba havia abdicado de sediar o evento em favor 
do Rio de Janeiro e só depois da decisão do Comitê Olímpico é que voltou a ser candidata.

Procurando atender a expectativa dos atletas de quinze regionais que já haviam participado anterior-
mente, e de duas novas, Minas Gerais e Ceará, que aderiram ao projeto 2007, a ANASTRA aceitou o desafio. 
O número de atletas, totalizando 81� inscritos e 17 delegações, inclusive do Rio de Janeiro, demonstra que 
a opção foi acertada. Organizado em tempo recorde o evento consagrará novos atletas. É tempo de alegria. 
Basta conquistar medalhas e correr para o abraço.

                                    
Flaubert Barbosa dos Santos Júnior 

                                  Assessoria de Relações Institucionais

Representantes e
representados

R E L A Ç Õ E S  I N S T I T U C I O N A I S
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 SERVIÇO PÚBLICO

P O L Í T I C A

Magazine Anastra - Como surgiu a idéia de se criar 
a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público?
Rollemberg - A idéia de criação da Frente é relati-
vamente antiga. Vem ainda do tempo em que era 
deputado distrital e secretário de turismo do DF, e 
que pôde ser viabilizada com a minha chegada à Câ-
mara dos Deputados. Desempenhando aquelas fun-
ções, pude observar com maior profundidade a im-
portância de um serviço público de qualidade, bem 
como a necessidade de o Estado valorizar aquele 
que o realiza, o servidor público.

Magazine Anastra – Hoje, já criada, quem compõe 
a Frente?
Rollemberg - A Frente é constituída de congressi-
tas, ou seja, deputados e senadores. Possui quase 
duzentos parlamentares, dentre eles o deputado 
Arlindo Chinaglia (presidente de honra), o senador 
Paulo Paim, deputados Paulinho da Força, Chico 
Alencar, Arnaldo Faria de Sá, Flávio Dino, Andréa 
Zito, Eduardo Valverde, entre outros expoentes do 
Congresso Nacional.

Magazine Anastra – Qual é, de fato, o papel da 
Frente Parlamentar? 
Rollemberg - O principal objetivo é mobilizar o Par-
lamento no sentido de, juntamente com o Executivo, 
promover a qualidade dos serviços de interesse de 
toda a sociedade a serem realizados pelo Poder Pú-

blico. A Frente defende a valorização das carreiras 
do serviço público, a qualificação do servidor, a me-
lhoria das condições de trabalho, bem como a ado-
ção de justas políticas de remuneração. Também 
buscamos isonomia de tratamento entre ativos, 
aposentados e pensionistas, rediscutindo inclusive 
o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 
e seus mecanismos limitares de despesas para o 
funcionalismo. Constituir uma Frente Parlamentar 
dessa envergadura já pode ser considerado um ga-
nho. As grandes discussões acerca do tema Serviço 
Público ainda estão por acontecer.

Magazine Anastra - Quais as lutas em defesa do 
servidor público que hoje se encontram em anda-
mento?
Rollemberg - Este ano e o próximo prometem temas 
políticos no que diz respeito ao serviço e ao servidor 
público. Já tramita na Casa, além do PLP 01, o proje-
to de lei que trata da previdência complementar do 

Defesa e promoção do

A Frente Parlamentar em Defesa do Ser-
viço Público é uma realidade. O deputado 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) fala sobre o 
papel da Frente e quais as lutas que ela já 
está defendendo. Você verá também como 
pode ajudar nessa empreitada. Confira!
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servidor público. Há expectativa ainda que temas da 
maior relevância estejam chegando ao Congresso, 
sendo todos de iniciativa do Poder Executivo. Entre 
eles, a regulamentação do direito de greve e o projeto 
sobre as Fundações Público-Privada.

Magazine Anastra - Quais as atuações práticas 
que a Frente realiza em relação à apreciação do PLP 
01/2007, que limita a ampliação da folha de paga-
mento do funcionalismo público? 
Rollemberg – Quanto ao PLP 01/2007, a Frente 
já se reuniu com o ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo. Na oportunidade, foi colocado que o go-
verno está disposto a discutir o tema, com a possibi-
lidade de trabalhar para adequar às prioridades do 
PAC, sem impor maiores ônus ao servidor público. 

Magazine Anastra – E quais os avanços em rela-
ção à implantação de planos de carreira de diversos 
órgãos, à discussão da previdência complementar e 
à regulamentação do direito de greve?
Rollemberg - Em rela-
ção aos planos de car-
reiras dos diversos ór-
gãos, já estivemos com 
o ministro do Planeja-
mento para cobrar pro-
postas aceitáveis para 
os servidores de Cultura 
e de Ciência e Tecnolo-
gia. Reconhecemos que 
dentre outros fatores, 
um serviço público de 
qualidade depende de 
uma justa política remu-
neratória para as diver-
sas categorias, e isso 
nós defenderemos. Entretanto, é questão de justi-
ça destacar que o Governo Lula, diferentemente de 
seu antecessor, que por mais de sete anos deixou o 
servidor à míngua, tem adotado outra política, pro-
porcionando reajustes e até de ganhos remunerató-
rios, como é o caso do salário mínimo. Em relação 
ao projeto acerca da previdência complementar e ao 
projeto do direito de greve, diante da complexidade 
dos temas, temos estudado com maior detalhamen-
to esses assuntos da maior relevância. 

Magazine Anastra – Os servidores parecem ser 
vistos como vilões por uma parte da sociedade, 
como reverter esse quadro? Essa imagem dificulta 
as conquistas?

Rollemberg - O servidor público não pode ser consi-
derado vilão. Ele, em regra, é a máquina motriz dos 
serviços que a sociedade necessita. Infelizmente, 
muitas coisas neste país ainda têm uma visão um 
tanto distorcida da realidade. Não podemos, entre-
tanto, esquecer que a nossa democracia é recente e 
que a tendência é que essa situação venha a mudar 
com o tempo. O fato de o servidor público ser vis-
to como vilão, por alguns, decorre de um processo 
histórico, de sucessivos regimes de exceção, de po-
líticas de apadrinhamentos etc. Com o advento da 
Constituição, que no ano que vem completa vinte 
anos, o concurso público passou a ser imprescindí-
vel para o acesso ao cargo público efetivo. Isso trou-
xe uma qualidade incalculável aos quadros públicos. 
Além disso, o Estado tem se modernizado cada vez 
mais, a fim de atender as crescentes demandas da 
sociedade, e o cidadão tem percebido tudo isso.  

Magazine Anastra - O que o servidor público pode 
esperar da Frente Parlamentar em Defesa do Servi-

ço Público?
Rollemberg - A Fren-
te foi concebida para 
defender e promover o 
serviço público e lutar 
por aquele que o reali-
za, o servidor público. 
Serviço público de qua-
lidade e servidor públi-
co bem assistido são in-
dissociáveis. Além das 
lutas já mencionadas, 
a Frente também é par-
tidária dos concursos 
públicos. Ademais, tam-

bém poderá funcionar como interlocutor do serviço 
público junto ao Governo Federal.

Magazine Anastra - Como o servidor pode ajudar a 
Frente Parlamentar?
Rollemberg - O servidor público pode ajudar par-
ticipando dos debates, trazendo informações e rei-
vindicações. Nosso gabinete está aberto para as 
demandas do Legislativo na promoção do serviço 
público, ou diretamente comigo, ou com o Mário 
Elesbão, assessor especial para o tema. É neces-
sário que os servidores públicos, o Parlamento e 
o Governo, enfim, toda a sociedade, continuem se 
mobilizando para que tenhamos um serviço público 
de qualidade. Esse é um papel das instituições e de 
todos os cidadãos.

O servidor público não 
pode ser considerado vilão. 
Ele, em regra, é a máquina 
motriz dos serviços que a 

sociedade necessita”

“
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TRABALHO INFANTIL

S O C I E DA D E

O Trabalho infantil é um problema para o 
país. O ministro do TST, Lelio Bentes, expli-
ca como está a situação atual em relação 
a essa questão e  fala da  complexidade 
e dos resultados ruins que ela traz para a 
sociedade. Na opinião do ministro, você 
também pode ajudar a combater esse 
mal. Basta começar!

Magazine Anastra – Por que há um aumento cres-
cente do trabalho infantil no país?
Lelio Bentes – A tendência de aumento deve-se à 
falta de mobilização da sociedade. Há movimentos 
apenas episódicos e a mídia não dá o destaque de-
vido ao problema. 

Magazine Anastra – E os projetos do governo? Por 
que há tanta dificuldade de combater esse problema?
Lelio Bentes – Esse tipo de ação envolve estratégia 
e uma visão mais ampla. Há um vício muito grande 
da sociedade e dos próprios formuladores de políti-
cas públicas. Olha-se muito pouco a questão de onde 
está inserida a família e as condições de sofrimento 
econômico pelas quais essas pessoas passam. Em-
bora o envio das crianças às escolas seja um passo 
para a diminuição do problema, essa política não é 
capaz de gerar a independência da família. Precisa-
mos de políticas que alcancem os adultos também. É 
preciso não apenas colocar as crianças nas escolas, 
mas preparar seus responsáveis com qualificação 
profissional para que tenham independência. O Es-
tado, ao não fomentar o desenvolvimento e a cidada-
nia, faz com que essas pessoas acabem se tornando 
dependentes de um círculo vicioso responsável pelo 
atraso no desenvolvimento social e político do país.

Magazine Anastra – Regiões brasileiras, como o  
Norte e o Nordeste, são consideradas as que têm 

maior índice de crianças trabalhando?
Lelio Bentes – Essas regiões possuem menor índice 
de desenvolvimento. Por isso, muitas crianças aca-
bam se expondo a situações de risco, ilícitas, como 
a exploração sexual, inclusive. Em termos mundiais, 
o trabalho infantil está mais concentrado na zona ru-
ral. São, em média, 60% das crianças na zona rural e 
�0% na zona urbana. As crianças da zona rural ainda 
correm o risco de parar na cidade grande, sem esco-
las, sujeitas à humilhação e mesmo atuando como 
domésticas em casas de família. O Distrito Federal, 
sede do governo, disputa com dois ou três estados a 
posição de unidade da Federação com maior índice 
de trabalhadores domésticos do Brasil.

Magazine Anastra – O trabalho infantil é crime?
Lelio Bentes – No Brasil, o trabalho infantil não é 
tipificado como crime. As penas são aplicadas de 
acordo com outros tipos do Código Penal (maus-tra-
tos, corrupção de menores etc.). Mas há uma reco-
mendação da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) que alerta sobre a exploração das piores 
formas de trabalho infantil: perigoso, a escravidão, 
em atividades ilícitas, exploração sexual e pornogra-
fia, e o recrutamento para as Forças Armadas. Ne-
nhuma dessas atividades poderá ser desenvolvida 
por menores de dezoito anos.
Magazine Anastra – Quando o trabalho pode ser 
considerado infantil?
Lelio Bentes - Em muitos países, a idade mínima 
para se começar a trabalhar é 15 anos. No Brasil, 
a idade mínima é 16 anos, mas abre-se uma exce-
ção para a aprendizagem, que pode começar aos 
1� anos, desde que inserida no contexto de um pro-
jeto pedagógico, sob a supervisão de um instrutor. 
Fora a questão da idade, passa a ser considerado 
trabalho infantil aquele desenvolvido no contexto 
de exploração, com prejuízo do acesso, êxito e re-
tenção na escola, ou que não é compatível com as 
condições físicas da criança. 

“Deixemos de ser meros espectadores”
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Magazine Anastra – En-
tão, uma criança que cuida 
dos seus irmãos menores 
está em trabalho infantil?
Lelio Bentes – De acordo 
com a OIT, esse tipo de si-
tuação passa a configurar 
trabalho infantil quando a 
criança não tem condições 
físicas e nem de desenvol-
vimento para realizar as 
tarefas, o que, muitas ve-
zes, acarreta perigo para 
ela. Pesquisas do IBGE re-
velam que quase 1 milhão 
de crianças brasileiras não 
estão nem no trabalho nem 
na escola. Alguns economistas costumam referir-se 
a essas crianças como “ociosas”. O que eles não 
consideram é que essas crianças deveriam estar 
brincando e não trabalhando. A verdade é que mui-
tas dessas crianças estão, de fato, trabalhando em 
atividades tão humilhantes que seus pais, até por 
uma questão de vergonha, não revelam. 

Magazine Anastra – Em toda sua carreira, o que 
mais o assustou em relação ao trabalho infantil?
Lelio Bentes - A exploração sexual choca. Um caso 
que me chocou ocorreu numa feira, em uma gran-
de cidade, onde a mãe sorteou a filha entre os co-
merciantes. Mas, essa foi apenas uma. Na verdade, 
qualquer tipo de exploração infantil é chocante.
 
Magazine Anastra – Como combater essa questão 
enquanto cidadão?
Lelio Bentes - Antes de tudo, procurando se infor-
mar, especialmente junto à OIT e ao Unicef, para, 
assim, tomar consciência da gravidade do problema. 
Tem muita gente que diz que “é melhor a criança 
trabalhar do que roubar”. Ocorre que, na verdade, 
quando se faz a criança trabalhar, há o roubo da sua 

infância. A sociedade pode 
e deve pressionar seus re-
presentantes. A idéia de que 
não podemos fazer nada 
tem sido desmoralizada por 
pequenas e bem sucedidas 
iniciativas. Um exemplo dis-
so é Retirolândia (BA), onde 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, em parceria com 
a OIT, criou um programa de 
geração de renda, com ape-
nas 5 mil dólares. Doou-se  
um bode e uma cabra para 
cada família, e essa nova ati-
vidade permitiu a um núme-
ro significativo de pessoas, 

mais de 2 mil, sair da pobreza. A iniciativa deu tão cer-
to que é chamada de “Bode Escola”, com a diferen-
ça de que todos da família se envolvem e se tornam 
protagonistas do seu próprio resgate da situação de 
pobreza, de forma absolutamente independente. 
      
Magazine Anastra – Qual sua expectativa para o 
futuro em relação a essa questão?
Lelio Bentes – Primeiro, que deixemos de ser meros 
espectadores. Que os movimentos contra o trabalho 
infantil sejam mais constantes, que a mídia dê mais 
destaque não só para o problema, mas também para 
soluções criativas e bem sucedidas. Espero que se 
forme uma consciência de que o trabalho infantil é 
um mal, o que certamente impulsionará os agentes 
do Estado a atuarem com verdadeira vontade políti-
ca. Temos que rever as nossas prioridades enquanto 
cidadãos, profissionais e agentes do Poder Público. 
A prova mais cabal da insensibilidade que nos torna 
inertes se dá quando uma criança chega perto do 
carro para vender doces e a pessoa nem olha, fecha 
o vidro, se incomoda. Esse  incômodo, muitas vezes, 
se dá pelo simples fato de que aquela criança reflete, 
no íntimo, um problema que é de todos nós.

“A sociedade pode e 
deve pressionar seus 

representantes. A idéia 
de que não podemos fazer 

nada tem sido 
desmoralizada por 
pequenas e bem-

sucedidas iniciativas”
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E S P O R T E

Atletas disputam jogos no 

NORDESTE
Mais de 800 atletas 
são esperados para a 
VI Olimpíada da Justiça

João Pessoa está pronta para receber atle-
tas de todo o país. São provas, recordes, 
medalhas. São disputas saudáveis, cele-
brações e superações. A integração dos 
servidores é a marca mais esperada das 

olimpíadas. A Anastra, com a colaboração da ASTRA 
13, abre as portas para um evento que vai marcar 
época para os colegas da Justiça.

No compasso da história
As olimpíadas da Justiça começaram a se tor-

nar realidade no ano de 2002. Em pleno verão, no 
mês de janeiro, João Pessoa foi a primeira cidade a 
sediar os jogos. Naquela época, 250 atletas partici-
param da I Olimpíada. O povo paraibano, acolhedor 
como sempre, fez a diferença tanto no cuidado e ca-
rinho com os colegas das outras delegações quanto 
com a conquista do maior número de medalhas.

O Nordeste foi palco da II Olimpíada. Maceió, 
capital de Alagoas, recebeu cerca de �00 atletas 
no ano de 2003. Os jogos começaram a ficar mais 
conhecidos e a reunir outros estados como Pará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina 
e Sergipe. Houve avanços não apenas em números, 
mas na qualidade dos jogos. O campeão foi o TRT 
19ª Região, anfitrião da olimpíada.

A III Olimpíada foi realizada no Rio Grande do 
Norte. Natal recebeu �50 atletas. A integração au-

mentou e novos recordes foram alcançados. Outros 
estados também ingressaram na celebração dos 
jogos. Em 200�, o Distrito Federal, o Tocantins, o 
Paraná, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro en-
traram para o quadro de delegações participantes. 
Para alegria dos anfitriões, o Rio Grande do Norte foi 
o grande vencedor desses jogos.

Belém do Pará foi a capital sede da IV Olimpí-
ada. Os estados do Amazonas e de Rondônia entra-
ram para a lista dos participantes dos jogos e 500 
atletas fizeram a festa no Norte. Os servidores de 
Pernambuco tiveram o maior destaque e conquista-
ram o primeiro lugar geral do quadro de medalhas. 
Uma grande conquista foi o fato de as Olimpíadas 
dos Servidores da Justiça do Trabalho alcançarem 
o reconhecimento do Ministério dos Esportes e pas-
sarem a constar do calendário oficial dos eventos 
esportivos do Brasil. 
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A V Olimpíada foi rea-
lizada no coração do Brasil. 
Brasília recebeu, em setem-
bro de 2006, 600 atletas. Os 
servidores do TRT da 6ª Re-
gião (PE) foram novamente 
os que mais se destacaram e assumiram a ponta 
no quadro de medalhas. Orgulhosos, os pernam-
bucanos ostentam o título de bicampeões. Com 
competições em 20 modalidades, os jogos de Bra-

sília receberam os estados já 
maduros nas competições e 
os novatos Espírito Santo e 
Maranhão.

Neste ano, de 27 de 
outubro a 03 de novembro, a 

sede dos jogos é, novamente, a Paraíba. Os atletas 
já se preparam para viver mais uma emoção e con-
quistar medalhas, amigos e momentos inesquecí-
veis na VI Olimpíada da Justiça do Trabalho.

PARAÍBA
João Pessoa recebe 17 delegações que 
representam 21 estados. São mais de 

800 atletas disputando 19 modalidades 

GRUPO DE ESPORTES DO TRT6 - GRUDE6

O Grupo de Esportes do TRT6 (Grude6) reúne 
servidores e magistrados. Foi criado em dezem-
bro de 2006 com o objetivo de organizar um 
programa permanente de esportes e participar 
das Olimpíadas da Justiça do Trabalho. Desde 
fevereiro de 2007 desenvolve atividades siste-
máticas. Conta com mais de 100 integrantes, 
inclusive com participantes das duas últimas 
edições das olimpíadas (Belém – 2005 e Bra-
sília – 2006), nas quais a delegação do TRT6 
foi a campeã geral. Participará da VI Olimpía-
da em todas as modalidades oferecidas e com 
uma delegação de mais de 100 integrantes, 
entre atletas e técnicos.

As meninas do Paraná 
prometem fazer a 
diferença na VI Olimpíada
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Os mineiros chegam com garra na 
VI Olimpíada. É a primeira vez que 
Minas Gerais participa dos jogos e a 
disputa promete ser acirrada
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100 m rasos 00’15”0 – Sueda Rodrigues/RN (2004) 00’14”8 – Cássia Salomé/RN

800 m rasos 03’21”6 – Auricélia Almeida/RN (2004) 03’15”6 – Silvana Pereira/ES

1500 m rasos 07’15”8 – Viviane Dantas/RN (2004) 06’26”5 – Cláudia Pessoa/PE

3000 m rasos 15’05”6 – Viviane Dantas/RN (2004) 14’34”3 – Cláudia Pessoa/PE

5000 m rasos 26’22”6 – Viviane Dantas/RN (2004) 25’21”2 – Cláudia Pessoa/PE

Salto triplo 10,48m – João Holanda/PE (2004) 11,66m – João Robson Mendes/PE

Lançamento do dardo 27,54m – Ana Maria Diniz/PE (2004) 30,26m – Ana Maria Ferro/PE

Atletismo - feminino                                                                                                                      Belém 2005                             
                     

400 m rasos 00’59”8 – Gildarte dos Santos/RN (2004) 00’57”3 – Adalberto Patrocínio/DF-TO

800 m rasos 02’23”7 – Gildarte dos Santos/RN (2003) 02’23”9 – Gildarte dos Santos/PE

Salto em distância 5,49m – João Holanda/PE (2004) 5,60m – João Holanda/PE

Salto triplo 10,48m – João Holanda/PE (2004) 11,66m – João Robson Mendes/PE

Arremesso de peso 12,08m – Henrique Mittelbach/PE (2003) 13,18m – Henrique Mittelbach

Atletismo - masculino                                                                                                                   Belém 2005                    
                              

50 m livre 00”39”64 – Lílian Moreira/PA (2004) 00”34’53 – Ana Paula Fernandes/PE 

100 m livre 01’37”12 – Cândida Menezes/PE (2004) 01’29”25 – Gabriela Coelho/RS

400 m livre 08’56”52 – Cândida Menezes/PE (2004) 08’09”17 – Lílian Moreira/PA

50 m costas 00”48”44 – Lílian Moreira/PA (2004) 00”41”41 – Ana Paula Fernandes/PE

100 m costas 01’40”88 – Ana Paula Botelho/PE (2004) 01’35”82 – Ana Paula Fernandes/PE

50 m peito 00”48”83 – Rosilda Rodrigues/PE (2004) 00”44”63 – Edith Coutinho/PE

4X50 livre 03’18”74 – ASTRA 6/PE (2004) 02’40”63 – ASTRA 8/PA-AP

4X50 medley 04’11”33– ASTRA 21/RN (2003) 03’06”44 – ASTRA 8/PA

4X100 medley 11’59”62 – ASTRA 13/PB (2004) 11’07”44 – ASTRA 13/PB

Natação - feminino                                                                                                                       Belém 2005                     
                             

50 m livre 00’28”43 – Carlos Arthur/AL (2003) 00’27”34 – Carlos Arthur/AL

50 m costas 00’36”13 – José Pacheco/SE (2004) 00’34’’18 – José Pacheco/PE

100 m peito 01’27’’99 – Gustavo Maia/RN (2004) 01’26’’12 – Antônio Araújo/PE

4X100 livre 06’09”17 – ASTRA 21/RN (2004) 05’18”42 – ASTRA 8/PA

4X50 medley 02’30”50 – ASTRA 21/RN (2003) 02’41”40 – ASTRA 8/PA

Natação -  masculino                                                                                                                  Belém 2005                      
                              

Fique atento aos recordes e esteja pronto para quebrá-los. Boa sorte!
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Competições
As provas de atletismo serão realizadas na pista de atletismo da Universidade Federal da Paraíba. O futebol 
society será disputado em dois campos do Planeta Bola e em um campo da sede recreativa da Astra. As 
provas de natação serão realizadas nas piscinas oficiais do Dede. A prova de ciclismo será dinamizada no 
anel interno da Lagoa, cartão-postal da cidade. A prova de tiro será realizada no Clube do Tiro. Fique de olho 
na programação. Para saber mais, acesse: http://www.anastra.com.br/olimpiada2007

Atletas da ASTRA 4 estão 
preparados para a disputa. 
Medalhas e títulos são 
metas dessa turma animada
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A turma do Planalto Central 
também está animada para 
conquistar as medalhas da 
VI Olimpíada
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Comitê Olímpico
O Comitê Olímpico é formado por Kolberg Luna (RN), Plácido Rodrigues Montenegro Pires (PB), Marcos Vini-
cius (AL), Yonaldo Carlos Estevão da Costa (PE) Edmilson Alves da Silva (DF) e José Frederico Pereira (RJ) 
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João Pessoa, sede da VI Olimpíada

Theatro Santa Roza – Construído em 1889, o te-
atro é todo adornado em estilo barroco. É uma das 
casas de espetáculo mais antigas do Brasil.

Palácio da Redenção – Obra de 1586, o Palácio 
da Redenção abrigava o antigo convento dos jesuí-
tas. Hoje, o prédio é a sede do Governo Estadual. 

Farol do Cabo Branco – Localizado no extremo 
leste continental do país, proporciona uma das mais 
belas vistas panorâmicas da cidade. De lá, é possí-
vel ver toda a Praia de Ponta do Seixas.

Fortaleza de Santa Catarina – Construída em 1586, 
possui a casa do capitão, uma capela e canhões do 
século XVI. Está aberta para visitas diariamente, das 
8h às 17h30. Há monitores para guiar o passeio. O 
acesso à fortaleza é feito ao lado do porto. Situa-se na 
Praia Ponta de Matos, no município de Cabedelo.

Igreja de São Francisco e Convento de Santo 
António - A igreja e o convento foram construídos 
em 1589 e 1779, respectivamente. As capelas da 
Ordem Terceira de São Francisco e de São Benedito, 
com painéis de cerâmica portuguesa e sacristia, são 
destaques. Os espaços ainda abrigam, regularmente, 
exposições de arte popular. As visitas são guiadas e o 
horário de funcionamento é das 9h às 12h e das 14 
às 17h, todos os dias. Fica na Praça São Francisco.

Igreja de São Frei Pedro Gonçalves - Erguida em 
18�3, a igreja foi restaurada em 2002 e exibe os 
alicerces da antiga construção do século XVII. À sua 
frente, encontram-se numerosos casarões coloniais 
recuperados que formam um conjunto arquitetôni-
co. A igreja fica aberta à visitação pública de segun-
da-feira a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, 
das 15h às 18h. Fica na Praça São Frei Pedro Gon-
çalves, Varadouro.

Parque Arruda Câmara - Este parque é um verda-
deiro oásis no meio da agitação do Centro de João 
Pessoa. Também conhecido como “Bica”, devido à 

existência de uma antiga fonte de água mineral ali, 
tem jardim zoológico, jardim botânico e áreas de la-
zer. Une ecologia, educação e cultura.

Parque Solon de Lucena - Localizado no centro 
comercial da capital paraibana, o Parque Solon de 
Lucena, também conhecido como “Lagoa”, é repleto 
de centenárias palmeiras imperiais, ipês amarelos 
e acácias – árvore símbolo da cidade. No meio há 
uma fonte luminosa que, em noites de festa, dá bri-
lho à cidade.

Casa da Pólvora – Oferece uma paisagem com 
o rio, a cidade verde, espaço aberto para a luz es-
pecial da Paraíba. No interior, exposições artísticas 
complementam a sua importância para o Estado e 
para a região. Ali está instalado o Museu Fotográfico 
Walfredo Rodrigues e, na área externa, o Bar da Pól-
vora. Está aberto, diariamente, das 7h às 18h.

DE NOITE

A vida noturna de João Pessoa se concentra nos ar-
redores do Hotel Tambaú. O ponto de referência é 
a Avenida Olinda, a mais movimentada por toda a 
madrugada. Por ali estão bares, casas noturnas e 
restaurantes que atraem turistas e nativos de todas 
as idades e estilos. Tem espaço para todas as tri-
bos, que encontram sabores, ritmos e ambientes di-
versos – do intimista Empório Café ao descontraído 
Tempero da Goma, uma tapiocaria que reúne famílias 
e público GLS. O burburinho estica-se ainda para os 
bairros de Cabo Branco e Bessa. A pedida da maioria 
dos turistas nos restaurantes é camarão preparado 
ao molho de coco, ao alho e óleo ou ao molho de to-
mate ou simplesmente cru ao vinagrete. Tem ainda 
o ensopado de caranguejo, de ostras ou de outros 
mariscos. E mais: a conhecida buchada, o rubacão 
(baião de dois) e a carne-de-sol.

Fonte: http://www.pbnet.com.br/openline/mfarias/joaopes.htm

DE DIA

Sol, mar e história. É isso que João Pessoa oferece aos seus visitantes. Entre os pontos turísticos, além das 
praias, destacam-se:
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Vista do Rio 
Arapiuns, no Pará

DIFERENTE
Um paraíso

Se você pensa que conhece tudo no Brasil, 
vai se surpreender com o Jalapão
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Jalapão, região formada 
por uma densa vegetação 

de cerrado baixo onde 
há rios e lagos
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Localizado no Estado do Tocantins, o Ja-
lapão é um local de grande diversidade 
geográfica, ainda bastante selvagem, e 
um dos principais destinos de turismo 
de aventura do Brasil. A região impres-

siona pela imensidão e abundância de atrativos: 
serras, chapadões, rios com águas transparentes e 
puras, cachoeiras de águas azuis, nascentes borbu-
lhantes, praias desertas e dunas de areia que che-
gam a �0 m de altura. 

Com área de 3� mil Km², o Jalapão abrange 
os municípios de Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, 
São Félix do Jalapão, Novo Acordo e Aparecida do Rio 
Novo. Tudo isso em meio ao cerrado, vegetação típica 
da região. Lá, é quente o ano inteiro. Pela manhã, a 
temperatura varia de 30ºC a 35ºC. A noite chega a 
ser fria, com temperaturas entre  13ºC e 20ºC, de-
pendendo da época do ano. Existem dois períodos 
bem definidos: o chuvoso, de outubro a abril, e o 
seco, de maio a setembro. Na época da seca, as es-
tradas ficam em melhores condições e as águas do 
Rio Novo baixam, facilitando a prática do rafting. A 
expedição  pode ser realizada em � dias e oferece 
estrutura completa e total segurança.

Com você já deve ter percebido, é preciso ter 
espírito aventureiro para visitar o local. Além das pe-
dras e buracos, o Jalapão é um lugar onde se deve 
estar atento 100% do tempo: as estradas não são 
bem sinalizadas, existem poucos postos de gasolina 
e as chances de você conseguir ajuda, caso precise, 
são muito pequenas. A região tem uma das menores 
densidades populacionais do país, só perdendo para 
a Floresta Amazônica - cerca de 1,2 habitante / km². 
Não é à toa que é conhe-
cido como “deserto” do Ja-
lapão e onde se realiza, no 
mês de agosto, uma parte 
do Rally dos Sertões. 

Saindo de Ponte 
Alta de Tocantins, porta 
de entrada do deserto, 
onde a principal atração é 
pular da ponte da cidade 
direto no rio, as primeiras 
paradas são a Fenda Sus-
suapara, uma pequena 
fenda escavada na rocha, 
formando um canyon e a 

Como chegar
O Jalapão está localizado no Estado 
de Tocantins. Palmas, a capital, fica a 1.776 
km de São Paulo, a 2.124 km do Rio de Janeiro 
e a 620 km de Brasília. A capital conta com ae-
roporto que opera com vôos domésticos. Para 
chegar ao Jalapão, a partir de Palmas, deve-
se seguir até Porto Nacional e, posteriormente, 
para Ponte Alta de Tocantins. Dessa cidade sai 
uma estrada de terra que cruza o Jalapão. Para dar 
a volta completa na região, conhecendo os seus 
atrativos principais, percorre-se cerca de 650 km.

Cachoeira do Lajeado, sucessão de pequenas que-
das d’água. 

Perto dali está a Cachoeira da Formiga. Ela-
forma uma piscina natural de águas cristalinas e 
coloração azulada. Os tons de verde e azul da Ca-
choeira da Formiga se confundem em suas águas 
transparentes devido à brancura da areia que tem 
em seu fundo. Com certeza, é uma parada que vai 
fazer o turista perder o fôlego. 

A essa hora, o aventureiro já descobriu que o 
Jalapão é assim mesmo. Quilômetros e quilômetros 
de estradas ruins, cerrado por toda parte e morros 
vermelhos ao fundo, toda essa beleza cortada por 
rios de águas mornas e transparentes. A região pos-
sui fauna e flora ainda preservadas. Nos passeios o 
viajante vai encontrar espécies típicas, como o ta-
manduá-bandeira, a capivara e araras coloridas.

Os turistas mais animados vão, de carro, até a 
Cachoeira da Velha. O Rio Novo despenca formando 
duas ferraduras com cerca de 100 m de largura. Aliás, 
o Rio Novo é um dos últimos rios de água potável no 
mundo e é onde os aventureiros praticam o rafting. 
Você pode praticar esporte radical e, se tiver sede, be-
ber a água limpa. Que privilégio, hein! A Cachoeira da 
Velha tem cerca 25 m de queda. Seguindo em frente, 
o turista pode parar na Prainha da Velha, uma praia 
de areias claras cercada de mata por todos os lados, 
onde é possível tomar banho. 

Outros atrativos podem ser vistos em Matei-
ros. A caminho do lugar estão as famosas dunas 
cor-de-laranja do Jalapão. A cor é devido à erosão 
natural dos paredões de arenito (cor avermelhada) 

que ficam próximos dali. É o 
vento que acaba forman-

do uma nuvem 
das pequenas 
partículas da 
rocha. Essas, 

caem nas dunas 
e as cobre com 
uma camada colo-

rida. Para sorte dos 
aventureiros, tem um  pe-
queno córrego aos pés das 
dunas. É o momento  para 
tirar a areia do corpo.

Mas a maior atra-
ção ainda está por vir. 
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Fervedouro, em Mateiros. Prepare-se para ver a 
beleza de um pequeno poço de onde borbulha, em 
meio à areia branca, uma água azul e cristalina. Há 
tanto borbulhar que as pessoas não conseguem 
afundar. Isso se deve à pressão, criada por um fe-
nômeno chamado de ressurgência das águas, que 
impede que o corpo afunde. Sob a piscina há um 
lençol freático e logo abaixo uma rocha impermeá-
vel. Sem encontrar vazão pela rocha, a água nasce 
e é jorrada com muita pressão, empurrando para 
cima a areia e o que houver sobre ela. A “piscina” de 
água cristalina, com fundo de areia branquíssima, 
reflete o verde das bananeiras que ficam ao redor 
do poço d’água.  

A 30 km de Mateiros está o Vilarejo de Mum-
buca. Lá, o turista poderá ver a arte com a palha do 
buriti. Foi no vilarejo que se orgirinou o artesanato 
com capim dourado, conhecido no Brasil e no mun-
do. Vale a pena conhecer as peças e, de quebra, 
comprar alguns presentes para dar aos que ainda 
não tiveram oportunidade de conhecer essa mara-
vilha de região.

E o Jalapão é, de fato, uma das regiões mais 
exóticas do país. Há muitas pessoas que acreditam 
que há 350 milhões de anos o deserto foi o fundo 
de um oceano. A crença é devido à forma de rele-
vo existente e à presença de dunas e muita areia 
no meio do Brasil. A qualidade do solo do Jalapão é 
bastante baixa, o que acaba por ajudar o local a ser 
preservado. Grande parte da região é cercada pela 
campina e pelo cerrado ralo. Possui  a paisagem de 
um deserto, formado por chapadas e canyons de 
origem sedimentar, com rios, riachos e ribeirões, 
cachoeiras, lagoas, dunas de areia, serras e cha-
padões. É um verdadeiro mergulho em um paraíso 
diferente de tudo que você já viu.
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Agência de Desenvolvimento 
Turístico do Tocantins - ADTUR/TO
Esplanada das Secretarias 
Praça dos Girassóis AANE - Centro
Palmas  - CEP: 77001-002 
Tel: 55 (63) 3218-2385 / 2357
E-mail: adtur@sictur.to.gov.br

Informações ao turista
Tel. 55 (63) 3218-2335 / 2385
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Turistas se divertem 
no Parque Estadual 
do Jalapão
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Jalapão para os aventureiros de primeira viagem
• É melhor ir com carro �X�, mas é possível usar um mais simples. As estradas são de cascalho duro, o 
que pode furar o pneu do carro. Todo cuidado é pouco. Fora isso, você irá atolar apenas se sair da estrada 
principal. Dá para chegar às principais atrações de carro, com exceção das dunas. Muitos turistas embar-
cam no “Carcharodon”, um caminhão Magirus � X � adaptado para o transporte de pessoas, com poltronas 
reclináveis na carroceria.

• Se você optar pela aventura de ir com o seu carro, lembre-se da revisão. É essencial, afinal, no meio do 
nada, a quem você vai pedir ajuda? Essa região é uma das menores densidades do Brasil, uma média de um 
habitante por quilômetro quadrado. 

• Os postos de gasolina são raros, mas de 200 km a 200 km é possível encontrá-los. Prepare os bolsos, pois 
a gasolina é cara, mais cara do que se está acostumado. O melhor é encher o tanque nas cidades de Ponte 
Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix e Novo Acordo;

• Existem restaurantes simples em  Ponto Alto, Mateiros, São Félix e Novo Acordo. Mas é bom prevenir e levar 
muuuuita água e lanches;

• Para não se perder, siga sempre a estrada que tem os postes de luz elétrica. Só saia dessa estrada para 
visitar as atrações do lugar;

• Vá devagar nas estradas, afinal você foi lá para passear e não para acabar com os animais silvestres. Eles 
são comuns na região.

Aventureiros aproveitam os 
mistérios e as correntezas 

dos rios do Jalapão
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Água - Tomar bastante água é a pedida para evitar 
a desidratação. O clima é muito seco. Se preferir, 
leve isotônicos em pó. Lembre-se de levar cantil e 
hidrosteril para purificar a água. 

Repelente - Leve repelente para mosquitos. Colo-
que seus medicamentos ou produtos pessoais na 
bagagem, pois a região é inóspita. Mas, você pode 
fazer algumas compras na capital, Palmas.

Vacina - Apesar de não haver incidência de febre 
amarela na região, recomenda-se a vacina com dez 
dias de antecedência.

Hospedagem – É preciso estar disposto a fazer o 
camping selvagem. Em Ponte Alta existe um hotel 
que acomoda o turista. É normal que os moradores 

O Jalapão, como você já viu, é um paraíso quente 
e inóspito. Mas como dizem “filho de peixe, pei-
xinho é”, se você é aventureiro, provavelmente 
seus filhos também gostam de aventuras. Colo-
cando um boné, protetor solar, repelente e inge-
rindo muita água, as crianças podem se deliciar 
com as belezas da região, especialmente com o 
Fervedouro, onde não há o perigo de afundar e 
elas podem brincar à vontade. 

 Para as crianças 

O Jalapão é para aventureiros. E como tal, é preciso ter cuidado. Veja as dicas do Magazine Anastra 
para você:

No Jalapão 

da região aluguem algumas de suas camas para os 
aventureiros. 

Alimentação - Há pouquíssimas opções de lugares 
para comer no Jalapão. Os moradores podem fazer 
uma comida para os turistas, tudo a ser negociado. O 
mais garantido é ir bem abastecido de mantimentos. 

Para levar também - boné, frutas, lanches, lanter-
na, máquina fotográfica, mochila pequena, protetor 
solar, roupas para banho, óculos escuros, tênis con-
fortável para caminhada e uma 
barraca para se prevenir, nunca 
se sabe...

Fontes

www.viagensmaneiras.com
www.webventure.com.br

www.eco.tur.br
www.ecoviagem.com.br

www.360graus.terra.com.br/rallydossertoes
www.brasiloeste.com.br

Beleza e diversidade são 
convites ao mergulho 
nos rios da região
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Essa é sua instituição financeira

A importância de uma cooperativa de 
crédito para os servidores públicos 
está na valorização destes, uma vez 
que a cooperativa pratica todas as 
operações ativas, passivas e aces-

sórias de uma instituição financeira. Porém, por 
não visar ao lucro, oferece esses produtos e servi-
ços com menor custo e maiores vantagens para o 
quadro social. As cooperativas de crédito do Poder 
Judiciário estão autorizadas a atender servidores, 
magistrados, desembargadores ou procuradores 
dos órgãos da Justiça e do Ministério Público, seus 
familiares em primeiro grau e pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos. Os atendimentos são feitos em 
Brasília no TRT 10ª Região, TST, MPT e Varas do Tra-
balho; em Belém, no TRT 8ª Região; e em Florianó-
polis, no TRT 12ª Região.

Seu diferencial em relação aos bancos con-
vencionais está focado no relacionamento com os 
associados – não há clientes, o cooperado também 
é dono. Assim, ele consegue fugir, muitas vezes, de 
taxas e tarifas e ainda usufruir de uma rentabilidade 
devolvida em forma de rateio, levando em conside-
ração sua forma de operacionalizar. As cooperativas 
de crédito têm mudado a situação econômica e fi-
nanceira do servidor na medida em que empreen-
dem todos os esforços para oferecer a ele as me-
lhores taxas e disponibilizar serviços bancários da 
forma menos dispendiosa possível.

C R E D I J U S T R A  -  C O O P E R AT I VA  D E  C R É D I TO

Dados Credijustra
Número de Cooperados: 2.180 (dois mil, cento e oitenta)

Capital social: R$ 7.512.173,00
Patrimônio líquido: R$ 10.272.889,42

Depósitos: R$17.153767.88
Operações de crédito: R$ 8.972.968,05 (o total)

Somente empréstimo: R$ 8.519.336,37

PAC
Em Brasília: TRT 10a. Região, TST, 

MPT, Varas do Trabalho
Em Belém: TRT 8a. Região

Florianópolis: TRT 12a. Região

Mais do que um cliente: o dono

As cooperativas de crédito são fiscalizadas 
pelo Banco Central, por auditores independentes 
das Centrais de Cooperativas de Crédito e por três 
conselheiros fiscais, eleitos pelos associados, com 
mandato de um ano. Esses conselheiros fiscalizam 
mensalmente e, em suas reuniões, lavram atas que 
ficam à disposição dos cooperados.

Além das facilidades oferecidas por um banco 
convencional (como internet banking, agendamento 
eletrônico, débito em conta, cartões de débito e cré-
dito etc), muitas outras vantagens são usufruídas 
pelos cooperados, especialmente por aqueles que 
recebem seus vencimentos (salários) pela coopera-
tiva. Venha fazer parte deste empreendimento! Afi-
nal, em uma cooperativa de crédito você não será 
um simples cliente, e sim, um proprietário.
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 Salvador
Fevereiro de 2008, hora de cair 

na folia baiana de todos os santos

É carnaval em

E é chegada a grande festa da Bahia. 
O carnaval movimenta milhões de tu-
ristas atrás de trios elétricos que des-
filam dia e noite pelos três circuitos. 
No circuito Osmar, a galera pega fogo 

no domingo, segunda e terça de Carnaval, com as 
mais conhecidas bandas de axé que passam pelo 
Campo Grande. O circuito Dodô é composto pelos 
chamados trios alternativos, que circulam entre as 
praias da Barra e da Ondina. O circuito Batatinha 
movimenta o Pelourinho com marchinhas antigas e 

atrai famílias e muita gente fantasiada.
Quem quiser cair nessa farra, pode comprar 

um abadá para pular em um dos blocos onde o fo-
lião brinca protegido por um cordão de isolamento, 
com direito a caminhões de apoio que funcionam 
como posto médico, bar e banheiro. Os abadás dos 
blocos oficiais, que desfilam de domingo à terça, são 
os mais caros e chegam à cifra de quase R$800,00. 
Os abadás mais em conta, em média a partir de 
R$120,00, são os dos blocos alternativos, que ani-
mam de quinta a sábado. Agora, quem quiser se 

T U R I S M O

Elevador Lacerda, um 
dos cartões-postais de 
Salvador, divide cidade 
alta da cidade baixa Fo
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aventurar na “pipoca”, área fora do bloco, tem que 
ter muito fôlego e cuidado por conta da imensa mul-
tidão que se amontoa nas ruas. Se nos blocos, mais 
de � mil foliões chegam a brincar, imagina quantos 
brincam na “pipoca”. Para quem deseja apenas 
observar a festa, sem cair literalmente na folia, há 
camarotes. Os valores também são variáveis, de 
R$200,00 a R$780,00, dependendo do bloco.

O carnaval de Salvador é animado também 
por blocos afros como Olodum, Timbalada, Filhos de 
Gandhi e Ilê Aiyê, que repicam os tambores e mos-
tram coreografias durante desfiles. Mas, atenção, 
na maioria desses blocos apenas os associados 
desfilam. Blocos de índios, infantis e de travestidos 
também têm seu espaço no carnaval da Bahia. 

No tabuleiro de opções
É verdade que no carnaval o folião vai para 

pular e se divertir nas festas do Estado. Mas quando 
der um tempinho na folia, o turista poderá conhe-
cer um pouco mais da capital e se encantar com 
as belezas desse lugar. Primeira capital do Brasil, 
Salvador tem um misto de presente e passado. Di-
vidida em alta e baixa, possui atrativos para todos 
os gostos. Na parte alta fica o Pelourinho, bairro his-
tórico e tombado pela Unesco como Patrimônio da 
Humanidade. Lá, só é preciso ter um pouco de cui-
dado e ficar atento, pois como é ponto de encontro 
de turistas, acaba tornando-se 

um lugar visado. Nas suas ruas e vielas o viajante 
vai encontrar desde casarões dos séculos XVII e 
XVIII, que abrigam museus, terreiros de candomblé, 
bares, restaurantes, até templos católicos, que atra-
em estudiosos do mundo todo, como a Igreja de São 
Francisco, considerada a obra barroca mais rica do 
país. Há ainda eventos culturais, de dia e de noite, 
nos largos Quincas Berro D´Água e Teresa Batista, 

Como chegar
Via aérea – O Aeroporto Interna-
cional Deputado Luis Eduardo Magalhães 
opera com vôos para todas as regiões do país 
e para outros países.

Via terrestre - Salvador tem como principal via 
de acesso o trecho Salvador-Feira de Santana, 
parte da BR-324, que une as rodovias BR-101 
e BR-116, fazendo ligação entre o Norte e o Sul 
do país. A BR-242, com origem em São Roque do 
Paraguaçu (sentido transversal), faz conexão com 
a BR-116, em direção ao Centro-Oeste do Brasil. 
Dentre as rodovias estaduais, a BA-099 atende ao 
Litoral Norte do Estado, enquanto a BA-001 é res-
ponsável ligação com o Sul do Estado.

Fitas do Senhor 
do Bonfim 
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Outros encantos 

Solar do Unhão 
O Solar do Unhão abriga o Museu de Arte Moderna 
da Bahia. São mais de duas mil obras de pintores 
brasileiros como Di Cavalcanti, Portinari e Tarcila do 
Amaral. Obra datada do século XVII, feita em alvena-
ria de pedra para ser a residência do desembarga-
dor Pedro Unhão Castelo Branco, o solar, adaptado 
para fins comerciais, é composto por casa-grande, 

senzala, capela, armazém e cais. Em 1962, quando 
reformado, teve seu jardim transformado em Parque 
das Esculturas, exibindo peças de artistas como Ca-
ribé e Mário Cravo. 

Igreja do Bonfim 
Conhecer a mais famosa igreja de Salvador é um 
privilégio para qualquer turista. É lá que acontece a 
tradicional “Lavagem do Bonfim”, quando as baia-
nas jogam água nos degraus do templo em uma 
festa que dura o dia inteiro, animada por blocos de 
afoxé. Obra de 1772, possui a fachada em estilo ro-
cocó coberta de azulejos portugueses do século XIX. 
Com decoração neoclássica, o destaque fica para a 
pintura do forro da nave feita por Antônio Joaquim 
Franco Velasco.

Mercado Modelo
Datada de 1861, a construção fica na Praça Cayru 
e apresenta uma rotunda ao fundo, onde atracavam 
os navios para descarregar mercadorias na Alfânde-
ga, ocupação do prédio na época. O mercado pas-
sou a funcionar no prédio em 1971. Passados 13 
anos, pegou fogo e foi reformado. Hoje o mercado 
possui 259 boxes com o todo tipo de artesanato 
nordestino, dois restaurantes, além de bares com 
bebidas típicas e tira-gosto. A rotunda serve, atual-
mente, como palco de rodas de capoeira e apresen-
tações de cantadores e repentistas. 

Forte de São Marcelo
Construção em forma circular em alvenaria de pe-
dra, o forte foi reconstruído em 162�. Sua consti-
tuição era em formato triangular de madeira, mas 
depois da invasão holandesa foi feito em alvenaria 
como forma de proteger o centro da cidade dos ata-
ques estrangeiros pelo mar. No início do século XIX, 
serviu como prisão política e recolheu o líder farrou-
pilha Bento Gonçalves e os rebeldes da Sabinada.

Catedral Basílica
Obra do século XVIII, é o quarto templo do Colégio 
dos Jesuítas (a primeira capela foi edificada em 
160�). Revestida interna e externamente em pedra 
de lioz, possui duas torres e abóbadas em madeira 
no teto. É considerada a mais rica de toda a arte 
barroca luso-brasileira. O prédio abriga o Museu da 
Catedral, com acervo de peças dos séculos XVI ao 
XX, ourivesaria e prataria. 

este último é onde acontecem os famosos ensaios 
do Olodum.

Quem quiser visitar a parte baixa da cidade 
tem que usar o Elevador Lacerda, um dos cartões-
postais da Bahia. Na cidade baixa, o turista poderá 
desfrutar das praias, como Pontal da Barra, a mais 
movimentada, e Itapoã, Stella Maris e Flamengo, um 
pouco mais afastadas do centro, com águas limpas 
e ambientes tranqüilos. O viajante pode ainda visitar 
o bairro do Rio Vermelho, onde boêmios e aprecia-
dores de acarajés se encontram. Os mais famosos 
são preparados pelas baianas Dinha e Regina. 
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Praia do Forte, onde 
a criançada pode 

conhecer o Projeto Tamar
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Cidade - Em Salvador, o horário comercial é das 8h às 
18h. Cuidado: alguns estabelecimentos fecham para 
o almoço. Os bancos funcionam das 10h às 16h.

Água - A cidade possui tratamento de água, mas 
não se recomenda o consumo direto da torneira. 
Água mineral ainda é a melhor pedida. 

Dinheiro - A maior parte dos estabe-
lecimentos comerciais aceita e prefe-
re pagamento com cartão de crédito. 
Cheques de outras localidades são 
aceitos desde que sejam especiais. 

Roupas – Leves, simples e confortá-
veis. Assim devem ser as roupas para 
se usar na Bahia. Só tome cuidado 
porque nas igrejas e nos terreiros de 
candomblé não se pode usar calções 
e bermudas.

Calçados – Salto alto nem pensar. 
Para andar nas ladeiras só mesmo 
sapatos confortáveis e baixos. Leve 

ainda o boné, protetor solar e óculos escuros.

Comida - Na Bahia, se seu estômago não é forte, 
todo cuidado é pouco. A comida é picante, gorduro-
sa e muito forte. No carnaval, é bom os foliões pas-
sarem longe dessas delícias baianas. Água mineral, 

Em Salvador

Pelourinho, onde antigamente 
os escravos eram chicoteados 
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urCarnaval em Salvador 
também abre espaço 

para os bonecos. 
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Quando ir
A melhor pedida é visitar a Bahia no verão. Evite 
ir no período entre abril e julho, quando a chuva é 
constante. 

Informações ao turista 
(71) 3321-2463

EMTURSA – Empresa de 
Turismo de Salvador S/A 
Endereço: Av. Vasco da Gama
Bairro: Vasco da Gama
Cep: 40240-090   Tel: (71) 3176-4200SE

RV
IÇ

OS

Para as crianças 
Para a meninada, a Bahia reserva os blocos in-
fantis. Eles desfilam o dia todo com estrutura de 
segurança para os pais ficarem sossegados e 
também curtirem o carnaval. Para quem quiser 
dar uma pausa na folia, a dica é visitar o Projeto 
Tamar, de preservação das tartarugas, na Praia 
do Forte, distante 60 km da capital, Salvador. Na 
Praia do Forte fica a base principal do projeto, que 
tem 23 estações de pesquisa em vários outros es-
tados. O projeto foi criado em 1980 para estudar 
e proteger as tartarugas marinhas. As crianças 
podem se deliciar com as tartaruguinhas e apren-
der mais sobre esses animais em extinção. 

Fontes:
www.emtursa.ba.gov.br;  

Férias Brasil - www.feriasbrasil.com.br; 
www.salvador2003.com.br; www.foliabahia.com.br

www.plenarinho.gov.br; www.tamar.org.br

água de coco e frutas tropicais são dicas mais apropriadas para os brincantes.

De noite - O bairro do Rio Vermelho é a pedida para quem gosta de animação noturna. Artistas e boêmios 
freqüentam o local que possui restaurantes e bares concorridos com música ao vivo. Há também um mer-
cado, aberto 2� horas, onde o turista pode saborear delícias da Bahia. Outra pedida é o Pelourinho. Shows, 
bares, restaurantes e música ao vivo também desfilam nesse ponto da cidade. 

Compras - O turista que quiser levar lembranças da Bahia vai encontrar fitinhas do Senhor do Bonfim, 
berimbau, patuás, além de várias peças em madeira e coco de artesãos de Rio da Contas, cerâmicas de 
Maragogipinho, cestarias de Massarandupió e redes de Paulo Afonso.

O carnaval com trios 
atrai milhares de 

turistas para Salvador 
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R$6,00 
por mês

É esse o investimento que você faz 
para ser associado da Anastra e 

obter diversos benefícios para você 
e sua família. Na Anastra, o nosso 

maior patrimônio é você!

Associe-se! 
Ligue (61) 4501-7373
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Ecossistema com 259 mil km² de ex-
tensão, não é à toa que o Pantanal é 
considerado pela UNESCO Patrimônio 
Natural Mundial e Reserva da Biosfera. 
Localizado no Sul de Mato Grosso e no 

Noroeste de Mato Grosso do Sul, engloba também 
o Norte do Paraguai e Leste da Bolívia (chamado de 
chaco boliviano). Com uma temperatura média de 
30°C, a região possui duas estações bem definidas: 

a seca, de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro 
a abril. É nesse paraíso de águas e verdes matas que 
milhares de turistas aproveitam para apreciar as ma-
ravilhas de um lugar mágico e bonito por natureza.

O Pantanal pode ser considerado uma mistura 
de três regiões: amazônica, cerrado e chaco (para-
guaio e boliviano). A fauna pantaneira é muito rica. 
Para se ter uma idéia, há 650 espécies de aves, das 
1.800 catalogadas em todo o país. Arara-azul-gran-
de, tuiuiús, tucanos, garças-brancas, beija-flores (os 
menores que chegam a pesar apenas dois gramas), 
e carcarás são algumas dessas espécies. Na região, 
o turista também ainda poderá encontrar mais de 
1.000 espécies de borboletas, mais de 80 espécies 
de mamíferos, como a onça-pintada, e mais de 260 
espécies de peixes catalogados, como dourado, pin-

O Pantanal é um convite 
a passeios inesquecíveis 
e fortes emoções

VERDE
que te quero ver 
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Encantos da capital do Pantanal, Corumbá
Rio Paraguai – Navegável em quase toda a sua extensão, o rio é ideal para a pesca e passeios.

Casa da Escultora (Casa das Artes Izulina Xavier) – Aqui você pode encontrar artesanatos confeccionados 
em pó de pedra e concreto, cerâmica e entalhes de madeira.

Igreja Nossa Senhora da Candelária – Datada de 1877, a igreja fica em frente à Praça da República. No seu 
altar existe um brasão da Coroa Portuguesa.

Santuário Maria Auxiliadora – Aqui você encontra a escultura de madeira de lei construída na década de 50 
pelo artista plástico Burgoso, amigo pessoal de Pablo Picasso, que viveu em Corumbá e deixou inúmeras obras 
em madeira e gesso.

Casa do Massa-Barro – Os artistas, crianças e adolescentes mostram a arte em cerâmica. São modelagens 
que retratam, em argila, animais pantaneiros.

tado, piranha, entre outros. O viajante pode, ainda, ver os 
répteis, entre eles, o jacaré.

Na época da seca aparecem bancos de areia, 
ilhas e campos. Já na época da cheia, há inundações 
nas áreas mais baixas, formando baías de centenas de 
quilômetros quadrados, o que confere à região um as-
pecto de imenso mar interior. Nessa época é mais difícil 
viajar pelo lugar porque muitas estradas ficam alagadas 
e intransitáveis.

Essa riqueza natural é muito respeitada. Turista 
que quiser conhecer o Pantanal tem que seguir a carti-
lha da preservação. Nada de desmatar, desbravar novos 
caminhos, fazer barulho nas matas, colher plantas, mer-
gulhar em rios sem acompanhamento, afinal há várias 
belezas na região, mas muitos perigos também. O via-
jante que desejar se aventurar pelo Pantanal tem que 
ser, antes de tudo, um amante da natureza e respeitá-la 
em sua exuberância e, ao mesmo tempo, fragilidade. 

        Como chegar
Saindo de São Paulo siga pela Castelo Branco 
(SP-280) até Botucatu. De lá, vá pela Marechal 
Rondon (SP-300) até Andradina. Agora pela BR-

262, siga em direção a Corumbá, passando por 
Campo Grande. Para quem sai do Rio de Janeiro, 

seguir pela Dutra (BR-116) até São Paulo, pegando 
a Castelo Branco. Aeroportos mais próximos: Cuiabá, 

Cáceres, Corumbá e Campo Grande.

Comitiva pantaneira
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Cacimba da Saúde – É um minadouro de água gelada e transparente. Sua 
nascente exibe o leito de pedras na qual é formada. Muitos acreditam que as 
águas são medicinais. Hoje existe um portal que se abre para o Parque da 
Cacimba, inaugurado em junho de 2003.

Casa do Artesão - Antes era uma cadeia pública. Nos anos 70 passou a ser 
uma casa de artes. O turista pode encontrar desde artesanatos em couro, 
madeira e cerâmica, feitos por artesãos da região, até artesanato indígena.

Instituto Luiz de Albuquerque – Você vai poder se encantar com animais 
empalhados, peças de várias tribos indígenas da região, sessões de artes 
plásticas e de artesanato em couro e barro, utensílios usados nas fazendas 
centenárias e objetos pessoais dos primeiros desbravadores do Pantanal e 
do Marechal Cândido Maria da Silva Rondon.

Ladeira Cunha e Cruz ou Ladeira da Candelária – É um dos principais 
acessos ao Porto Geral e ao Rio Paraguai. O nome é uma homenagem a um 
capitão da tropa brasileira que derrotou os paraguaios. Foi aqui que se travou 
a sangrenta batalha de 13 de junho de 1867. Há outra ladeira que liga o cen-
tro da cidade ao porto, a José Bonifácio, construída em 1922.

Escadinha da Quinze – Dá acesso à parte alta da cidade de Porto Geral. 
São 126 degraus Fica no cruzamento da Avenida General Rondon com a 
Quinze de Novembro e proporciona uma vista inesquecível do Rio Paraguai 
e do Pantanal.

Praça da Independência – Era o zoológico da cidade. Apenas outras 
três praças (duas no Brasil e uma na Alemanha) têm o seu estilo arquite-
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Espetáculo: fim de 
tarde no Mato 
Grosso do Sul
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tônico. Possui um coreto em forma octogonal importado da Alemanha, de 
onde veio também o mosaico do calçamento da parte externa. As quatro 
esculturas que representam as estações do ano foram esculpidas na Itá-
lia, em Pizza, e doadas por um conde italiano que veio caçar no Pantanal. 
Os corumbaenses reverenciam na praça os heróis da Guerra do Paraguai 
e da 2ª Guerra Mundial.

Forte Coimbra – Construído em 1775, o forte fica em área de difícil acesso 
(apenas de avião ou barco). Tinha como objetivo combater as invasões es-
panholas e tornou-se cenário também de batalhas na época da Guerra do 
Paraguai. Tombado em 1975.

Casario do Porto - Patrimônio Histórico Nacional desde 1992, ele mostra 
bem os encantos de uma época próspera. Os prédios abrigavam grandes 
empórios, 25 agências bancárias internacionais, curtumes e a primeira fá-
brica de gelo do Brasil. O prédio Wanderley, Baís&Cia, construído em 1876, 
é um dos mais belos do porto. Outro casarão de igual valor arquitetônico é a 
Casa Vasquez & Filhos, construída em 1909 pelo arquiteto italiano Martino 
Santa Lucci.

Forte Junqueira – Com vista para o Pantanal, essa obra de 1871 possui 
doze canhões fabricados na Inglaterra e que nunca foram usados. As pare-
des são de calcário e têm meio metro de espessura.

Estrada Parque – São 120 Km e 87 pontes. Na Estrada Parque está o Por-
to da Manga, que se destaca pela mostra maravilhosa da flora dos ipês, das 
bocaiúvas e animais vivendo em perfeito entrosamento.

Ladário - Cidade que faz divisa com Corumbá, tem cerca de 15 mil habitan-
tes e abriga a maior base fluvial da América Latina. O portal de entrada do 
6º Distrito Naval da Marinha foi instalado em 1872 e é chamado o Arco do 
Triunfo do Pantanal. 

Cristo Rei do Pantanal -  É a imagem de 12 metros de altura do Cristo Rei 
do Pantanal, localizada no alto do Morro do Cruzeiro.

No Pantanal
Hospedagem – Há vários hotéis-fazenda com ótima infra-estrutura. Há ain-
da pousadas e chalés. Alguns hotéis são especializados em pesca, incluindo 
em seu pacote os passeios.

Caminhadas - Existem inúmeras trilhas no Pantanal, passando pelas mais 
diversas paisagens: capões, cerrados e banhados. Há também os hotéis-fa-
zenda que organizam trilhas auto-guiadas dentro da sua própria área. Nesse 
passeio, use calça comprida, sapato fechado, repelente e protetor solar para 
se proteger do sol intenso.

Tuiuiú, ave 
comum 

no Pantanal
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Safáris – Em veículo aberto, o viajante pode ir até 
regiões mais distantes para fotografar e filmar os ani-
mais da região. Os passeios são mais acessíveis du-
rante a estiagem.

Pesca – Se você está no paraíso, aproveite para fazer 
a pescaria esportiva, permitida fora do parque, é uma 
das mais atrativas atividades da região. Tome cuidado 
apenas para não pescar na época da piracema (de 
novembro a janeiro) porque é terminantemente proi-
bido. Lembre-se também de retirar a licença nacional 
de pesca, feita em qualquer escritório do Ibama. 

Cavalgada – Se a sua intenção é explorar o Panta-
nal nas áreas alagadas, esse é o melhor meio. Não 
existem trilhas definidas. Siga sempre com acom-
panhamento dos peões pantaneiros. Vá de calça 
comprida, sapato fechado, meias, chapéu e repe-

lente, muuuuito repelente. É bom não arriscar.

Alimentação – Aproveite para degustar as maravi-
lhas das águas, como pacu frito e o pintado, este 
servido a urucum ou ensopado. E já que você está 
no Pantanal, tome um caldo de piranha e coma a 
carne de jacaré. É a sua chance de experimentar co-
mida tão exótica.

Precauções - Turista que vai para o Pantanal pre-
cisa levar na mala: boné, botas para caminhadas e 
cavalgadas, cantil, capa de chuva, lanterna, mochila 
pequena, repelente, roupa para banho e um kit de 
medicamentos para emergências. Lembre-se, ainda, 
de tomar a vacina contra fe-
bre-amarela com pelo menos 
10 dias de antecedência.

Para as crianças
Observar a diversidade do Pantanal já é um pre-
sente para as crianças. Os pequeninos mais aven-
tureiros podem aproveitar a viagem para conhecer 
diversas espécies de animais. Além disso, podem 
pescar, inclusive piranhas, passear a cavalo e de 
barco e fazer safáris (a bordo de carros, cavalo ou 
em canoas). As crianças vão se encantar com a vida 
da fazenda e a lida do gado por peões pantaneiros. 
Claro, como é uma região com muitas surpresas, o 
melhor é fazer sempre todos os passeios acompa-
nhados por guias. 

Fontes:

www.corumba.com.br
www.webventure.com.br

www.plenarinho.gov.br

Jacaré: uma das 
atrações da região

SERVIÇOS
Informações turísticas
(67) 3231-6996/3231-6899
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REPOSIÇÃO
DE PERDAS

A determinação constitucional de revisão geral da remuneração (art.37,X), sem 
distinção de índices para todos os servidores públicos, foi descumprida no início 
de 2004. Algumas categorias do executivo receberam 13,23% e os servidores do 

judiciário 1% + $ 59,87. A enorme diferença gerou questionamentos em busca 
da isonomia. A ação, proposta em 2005 pela  ANASTRA, foi distribuída à 2ª VF do 

Distrito Federal sendo, até o momento, a única com decisão favorável. Por força do 
duplo grau de jurisdição, a matéria aguarda o exame do TRF.

• Ação na Justiça Federal
• Tese original da ANASTRA
• Sentença favorável em 1ª instância
• 600 beneficiadosNOVOS

GRUPOS

13,23%

ANASTRA – Associação Nacional dos 
Servidores do Judiciário Trabalhista

SRTVS – Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília
Bloco C – sala 333 – (61) 4501.7373
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A Cidade Maravilhosa é cantada em 
verso e prosa por ser, de fato, um lu-
gar de rara beleza. Seus pontos turís-
ticos vão desde as belas praias até as 
construções suntuosas e imponentes, 

datadas da época em que o Rio era sede do governo 
federal, tendo ocupado o posto até 1960, quando o 
governo foi transferido para Brasília.

Com clima quente e agradável na maioria do 

tempo, a cidade recebe turistas em todas as esta-
ções. Mas é preciso ter fôlego para visitar tantos 
encantos que o lugar possui. Praias, monumentos, 
como o Cristo Redentor (eleito uma das novas 7 ma-
ravilhas do mundo), bondes, museus, igrejas, con-
feitarias, Estádio do Maracanã, Lagoa Rodrigo de 
Freitas, Jardim Botânico e Arcos da Lapa são alguns 
dos lugares que vão encher a agenda e os olhos de 
quem for passear pela cidade.

O Rio possui uma boa estrutura e tem uma 
excelente malha aérea, que faz integração direta do 
aeroporto internacional com mais de 20 países no 
mundo, a uma distância de menos de 20 minutos 
dos principais hotéis e centros de convenção. 

O Rio, deleite 
para os olhos

mais linda... 
Olha que coisa

T U R I S M O

Enseada 
de Botafogo
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A rede hoteleira oferece mais de 21.088 lei-
tos. E é necessário mesmo uma rede desse porte, 
afinal o Rio é conhecido também por oferecer gran-
des espetáculos que vão desde o reveillon, passan-
do pelo carnaval, até shows de rock, como o Rock in 
Rio. Esse ano, o município abrigou mais um evento 
de grande porte e entrou para a lista das cidades 
que sediaram os XV Jogos Pan-americanos. Mais de 
5 mil atletas, de �2 países das Américas, participa-
ram do espetáculo. 

Bem-vindo 2008!
Uma das festas mais animadas da cidade 

é realizada nas areais de Copacabana. O reveillon 
nessa praia chega a reunir 2,5 milhões de pesso-
as entre o mar e o asfalto. As pistas são fechadas 
para o trânsito. Somadas as outras praias e a Lagoa, 
pode-se chegar a 5 milhões de pessoas. Ipanema, 
Flamengo e Barra da Tijuca também são cenários 
de shows diversos. A queima de fogos na Lagoa, 
ao redor da Árvore de Natal flutuante atrai famílias, 
amigos e turistas de todas as partes do mundo. 
Para quem prefere receber o Ano Novo em ambien-
tes glamourosos, os hotéis da orla promovem festas 
para todos os gostos e bolsos. Aos que vão passar a 
virada nas areias, uma boa dica é 
chegar cedo. Há risco de não 

se conseguir um bom lugar na praia. 
Da beira do mar, vê-se a movimentação tam-

bém nos prédios. Luzes acesas por toda parte mos-
tram famílias e amigos em clima de confraterniza-
ção. Os apartamentos são tomados por familiares, 
amigos e turistas. Nas areais, um mar de gente. E no 
mar, mais adiante, ficam os navios e barcos lotados, 
geralmente, de turistas. 

Na praia, o turista vê de tudo. De crenças 
religiosas, com orações, até religiões afro-brasilei-
ras, com oferendas à Iemanjá, a Rainha das Águas. 
São barcos repletos de flores, perfumes e colares. A 
cada ano, milhares de pessoas, até mesmo os não 
adeptos, jogam rosas vermelhas ou palmas brancas, 
contando com a proteção da rainha das crenças po-
pulares para o ano que se inicia. Em meio a essa 
alegria, há palcos espalhados em diversas praias e, 
enquanto o Ano Novo não chega, cantores de várias 
tribos se apresentam.

À meia-noite, começa o espetáculo de fogos, 
que é transmitido ao vivo para todo o país. Há um 
verdadeiro disparo de cores e formas. Enquanto os 
fogos ecoam, todos se abraçam e recebem, com es-
peranças redobradas, o ano que acaba de nascer. 

Logo após a virada, a festa continua com muita 
música. Festa, ceia e vários sons regam os primeiros 
minutos do Ano Novo. Pela manhã, o turista pode se 

deliciar com fartos cafés servidos em vários hotéis 
e estabelecimentos ao longo da orla. 

Olha o carnaval aí, gente!
Em fevereiro, outro espetáculo toma conta 

do Rio. O carnaval carioca é conhecido no mundo 
inteiro por sua beleza e alegria. Considerados como 
óperas, com seus cenários e figurinos, os desfiles 
contam histórias através de samba-enredo. A partir 
de 20h é possível ouvir os primeiros acordes do es-
petáculo que só termina ao raiar do sol. A emoção 
toma conta do público.

Dois setores das arquibancadas, o 7 e o 9, 
são reservados para turistas e seus ingressos ven-
didos por agências de viagem. Com antecedência, 
pode-se ainda conseguir ingressos para outros se-
tores, frisas ou camarotes. Para os turistas que que-
rem cair na gandaia, algumas escolas colocam seus 
figurinos à disposição dos interessados nos hotéis. 
Mas é preciso ter dinheiro e fôlego. Dinheiro para 
comprar a fantasia. Fôlego para atravessar a Mar-

Como chegar
Via aérea: dois aeroportos facilitam o 
acesso ao Rio. O Aeroporto Internacio-
nal do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jo-
bim (Galeão), a 20 km do centro, recebe 
vôos das principais cidades do Brasil e do 
mundo. O Aeroporto Santos Dumont, localizado na 
Baía de Guanabara e próximo ao centro, funciona 
apenas para vôos domésticos.

Via rodoviária: a partir de São Paulo: BR 116 (Rodo-
via Presidente Dutra) ou BR-101 (Rodovia Rio-San-
tos). A partir de Belo Horizonte: BR 040. A partir de 
Salvador: BR-101 ou BR-324/BR-116/BR-393/
BR-040.

Marítimo: o porto do Rio de Janeiro recebe cruzei-
ros marítimos que passam pela costa brasileira. 
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Prepare as pernas, a garrafinha de água e o protetor solar. O Rio oferece uma vasta gama de pon-
tos turísticos para se conhecer. A dica é sair com roupas leves. Se desejar levar celular, relógios ou 
câmeras, mantenha-os bem guardados. Para não ter surpresas, conheça os pontos turísticos sem, 
no entanto, querer desvendar como vivem as pessoas nos morros, por exemplo.

Arcos da Lapa (Aqueduto da Carioca)
Construção de 1750, possui enormes arcadas duplas. Tem 6� m de altura e 270 m de comprimento. Foi 
feito para distribuir à população as águas das nascentes do Rio carioca, vindas de Santa Teresa. Tornou-se 
símbolo do bairro da Lapa. Desde 1896, serve de viaduto para o Bondinho de Santa Teresa. Fica na Praça 
Cardeal Câmara.

Cristo Redentor
“A Maravilha do Rio”, assim é considerada pelo carioca a estátua do Cristo Redentor. São 38 m de altura e 
710 m do Morro do Corcovado. A estátua tem mais de 70 anos e é um monumentos mais visitados pelos 
turistas. Elevadores e escadas rolantes levam os visitantes até a base da estátua. A subida pelo trenzinho 
dura cerca de 20 minutos e é feita pela Estrada de Ferro do Corcovado, inaugurada por D. Pedro II em 188�. 

No Rio de Janeiro 

quês de Sapucaí em um desfile que demora 
cerca de 80 minutos. Cada escola desfila 
com, aproximadamente, �.000 componen-
tes e 10 carros alegóricos. No Rio, há torci-
das para as escolas de samba como há para 
os clubes de futebol. E o desfile, além do es-
petáculo, é ainda um concurso. Se você qui-
ser participar, é bom ficar atento às datas. 
Em 2008, o carnaval será comemorado de 
02 a 05 de fevereiro. Os preços para assistir 
aos desfiles são variados, dependendo do 
dia. Os ingressos vão desde arquibancadas 
populares, que custam R$5,00, até camara-
rotes, para 2� pessoas, que chegam a cus-
tar R$75.000,00. 

Para quem gosta de samba, mas não 
quer cair na festa durante o carnaval, o Rio 
possui “A Cidade do Samba”, onde as esco-
las de samba do Grupo Especial têm um es-
paço único para apresentações e desfiles 
durante o ano todo. Em uma grande tenda 
central acontece o show e na avenida ao 
seu redor, o desfile, no qual os espectado-
res podem participar. Além disso, as esco-
las têm ali os seus barracões de trabalho 
onde são produzidos os carros alegóricos 
e as fantasias para o desfile. Vale a pena 
conferir essa atração!
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O acesso de carro foi liberado, mas cada ocupante 
do veículo tem de pagar uma pequena taxa ao posto 
do Ibama, nas Paineiras. Outra opção é estacionar 
nesse ponto, para evitar os congestionamentos, e 
completar o trajeto caminhando cerca de 3 km. Você 
pode, ainda, pagar uma das vans credenciadas. 

Parque Nacional da Tijuca
Passear pelas sinuosas estradas e visitar as atra-
ções é programa para um dia inteiro. Maior reserva 
natural em região urbana do país, o parque fica a 
20 km do centro da cidade. Divide-se em núcleos: 
Floresta da Tijuca, Serra da Carioca e Pedra da Gá-
vea/Pedra Bonita. 

Forte de Copacabana
Construído em 191�, com o objetivo de reforçar a 
defesa da Baía de Guanabara, o Forte de Copaca-

bana foi palco do Movimento Tenentista de 
1922. Muitas curiosidades históricas espe-
ram o turista.

Jardim Botânico
Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (IPHAN), o jardim é reconhecido 
internacionalmente como um Museu Vivo 
na área da Botânica e definido pela Unesco 
como uma das reservas da biosfera. Possui 
palmeiras imperiais, da época da fundação 
em 1808, estufas, orquidário, roseiral e 
lago com vitórias-régias. 

Lagoa Rodrigo de Freitas
Ponto de encontro de famosos e turistas, 
a lagoa é cercada pelos mais badalados 
bairros cariocas - Lagoa, Ipanema, Leblon, 
Gávea e Jardim Botânico. Bem perto dela 
está o Parque da Catacumba, que expõe ao 
ar livre 30 esculturas de artistas brasileiros 
e estrangeiros. 

Estádio do Maracanã
Considerado por muitos amantes do fute-
bol como o Templo dos Deuses, é um dos 
maiores estádios do mundo. Foi construído 
em 1950 para sediar a Copa do Mundo, 
e projetado para receber mais de 100 mil 
pessoas.

Museu de Arte Moderna
Inaugurado em 1958, o Museu de Arte Moderna 
(MAM) possui um acervo de quatro mil obras. Fica no 
bairro Parque do Flamengo. 

Bondinho do Pão de Açúcar
Idealizado em 1908, pelo engenheiro brasileiro Au-

SERVIÇOS
Informações 
Alô Rio - Serviço de informações 
turísticas (operado em português e inglês)
Tel: +55 (21) 2542-8080
De segunda à sexta, das 9h às 18h.
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Fontes:
www.rio.rj.gov.br

www.rioconventionbureau.com.br
www.plenarinho.gov.br

Férias Brasil - www.feriasbrasil.com.br

Para as crianças
As crianças podem se deliciar no Rio com o Par-
que da Mônica, com 30 atrações. Outra opção é 
o Terra Encantada, com influências das culturas 
africana, indígena e européia. A montanha russa 
do Castelo das Águas é disputada. Para as crian-
ças que gostam de estrelas e planetas, a dica é 
visitar o Espaço Museu do Universo, chamado 
de Planetário. A criançada vai viajar pela espaço 
sem sair do chão.

gusto Ferreira Ramos, e inaugurado em 1912, o Bon-
dinho do Pão de Açúcar existe há 95 anos. É o primei-
ro teleférico instalado no Brasil e terceiro no mundo. 

Quinta da Boa Vista
O parque faz parte do Solar da Boa Vista, residência 
real e dos imperadores do Brasil de 1822 e 1889 - 
quando foi proclamada a República. Possui uma área 
de 155 mil metros quadrados. Os passeios são mo-
nitorados e existe oficina de jardinagem grátis nos fi-
nais de semana. O parque fica em São Cristóvão.

Theatro Municipal
Em plena Cinelândia, próximo à Biblioteca Nacio-
nal, ao Museu Nacional de Belas Artes e ao Palácio 
Pedro Ernesto, o Theatro Municipal chama atenção 
pela arquitetura e pela imponência de sua fachada 
e a beleza de seu interior. 

Hospedagem / Restaurantes 
O Rio possui excelente estrutura de hospedagem. 
Uma das maiores do país. Dispõe de grandes ho-
téis luxuosos, inclusive de várias redes interna-
cionais, e também de pequenas hospedarias com 
preços mais acessíveis. A maioria dos estabele-
cimentos está próxima das 
praias da zona sul e do cen-
tro da cidade.

Vista da praia 
de Ipanema 
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Ouro Preto, em Minas Gerais, é Patrimônio 
Cultural da Humanidade. E é para lá que o 
Magazine Anastra vai levar seu leitor. Co-
nhecida por sua arquitetura colonial e pela 
importância histórica, a cidade também 
possui um rico e variado ecossistema em 
seu entorno, com cachoeiras, trilhas secu-
lares e uma enorme área de mata nativa, 
protegida com a criação de Parques Esta-
duais. O turista pode ainda aproveitar para 
conhecer outras cidades em Minas Gerais. 
Mariana, a apenas 7 km de Ouro Preto, e 
Sabará, a 20km de Belo Horizonte. 

SUDESTE

MAGAZINE 
ANASTRA2
Veja a programação da próxima revista

FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL

É tempo de “arraiá” no próximo trimestre. Na Paraíba, a cidade de Campina 
Grande se transforma durante as festas juninas. Desde 1983, a segunda 
maior cidade do estado, distante 116 km da capital, João Pessoa, realiza 
o maior São João do mundo, que recebe cerca de 1 milhão de turistas em 
junho. O forró pé-de-serra é o principal ingrediente da festa. O epicentro do 
maior São João do mundo acontece no Parque do Povo, com �2 mil qui-
lômetros quadrados. Festa, alegria e animação são características desse 
povo que faz das festas juninas um convite à diversão. O Magazine Anastra 
irá entrar no clima junino e mostrar as belezas de uma festa “arretada”.

NORDESTE

Foz do Iguaçu é um espetáculo da natureza. Seus dois ícones são 
as Cataratas do Iguaçu e a Hidrelétrica de Itaipu. O parque faz divi-
sa com a Argentina e proporciona aos visitantes, no lado brasileiro, 
uma visão privilegiada das quedas, com dimensão panorâmica. Mas 
a dica é conhecer os dois lados, o brasileiro e o argentino. Para os 
aventureiros, existe esporte radical na região. Para quem quer com-
prar, o Paraguai o espera. Outra atração na região é a Festa da Uva, 
em fevereiro e março. Um festival de todos os tipos de uva, vinhos 
e de delícias que essa fruta proporciona. Essa e outras atrações da 
região você terá no seu Magazine Anastra.

SU
L

As crianças terão vez também no próximo 
Magazine Anastra. Iremos dar dicas precio-
sas do que elas podem curtir em todas as 
regiões que serão destaque 
aqui. Fique atento!

Brasília completa �8 anos no 
dia 21 de abril. Nessa época, 
há muitas promoções de pas-
sagens para que os brasileiros 
possam conhecer a beleza de 
uma cidade planejada. A capi-
tal do Brasil foi inaugurada em 
1960. O projeto da cidade foi 
desenhado por Lúcio Costa e 
os edifícios principais por Oscar 
Niemeyer. Patrimônio Históri-
co e Cultural da Humanidade, 
Brasília tem um arquitetura 
própria. Se você se pensa que  
conhece tudo sobre cidades 
brasileiras, vai se surpreender 
com a imponência de Brasília. 
Na edição desse período você 
tem encontro marcado com a 
cidade planejada que abriga a 
sede do governo federal.CE

N
TR

O-
OE

ST
E

Um passeio em Porto Velho é a pedida para a edição do trimes-
tre. A capital de Rondônia é o maior município em extensão ter-
ritorial e em população do estado. Na cidade, pode-se encontrar 
a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Construída no período de 
1907 a 1912, a estrada ficou mundialmente conhecida como a 
Ferrovia do Diabo, devido às grandes perdas humanas e às di-
ficuldades encontradas por seus construtores. A estrada é uma 
das últimas linhas de trem a vapor no Brasil e a única na Amazô-
nia. Você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre 
a história de uma das mais legendárias estradas do país.N

OR
TE
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 sonhos
Um cenário de beleza, 
cultura e delícias sulistas

Na terra 
dos

T U R I S M O

Fogão à lenha com as 
delícias da região
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Gramado é conhecida por 
ser destino em várias es-
tações, pela boa gastro-
nomia e por ter, em seu 
calendário de eventos, 

o Festival de Cinema e o Natal Luz. Na cida-
de, na época de inverno, o turista pode aproveitar 
o frio com jantares à beira da lareira e a beleza das 
geadas e névoas. Um clima perfeito para o roman-
tismo. Nas outras estações, a cidade recebe os via-
jantes para várias festas, eventos e compras de delí-
cias nas avenidas Hortênsia e Borges de Medeiros, 
recheadas de bares que servem fondue, chocolates e 
outras maravilhas dessa região. Ao todo, cerca de 2,5 
milhões de pessoas visitam anualmente a cidade. 

Em agosto, o Festival de Cinema invade Gra-
mado, que fica recheada de artistas, imprensa e 
turistas. Oficializado pelo Instituto Nacional de Cine-
ma/Inacen, em janeiro de 1973, o Festival do Cine-
ma Brasileiro de Gramado teve seu ponto inicial nas 
mostras promovidas durante a Festa das Hortênsias, 
entre 1969 e 1971. Hoje, o festival é conhecido, re-
conhecido, e desperta sonhos e curiosidade.

Outro evento que atrai uma multidão para a 
região é o Natal Luz. Desde 1986, o Natal é um espe-
táculo à parte. Procissão de vozes, orquestras, luzes, 
fantasias, fogos de artifício, fogo e águas dançantes, 
e milhares de pessoas fazem desse momento um 
presente para os turistas. Nativitaten, Fantástica Fá-
brica de Natal e Grande Desfile de Natal são algumas 
das atrações que encantam a todos. 

O turista, além de aproveitar os eventos da 
cidade, pode também curtir as belezas da região. 
Colonizada pelos imigrantes italianos e ale-
mães, a cidade possui museus e par-
ques temáticos que mostram 
os costumes 

Como chegar
O aeroporto mais próximo é o Sal-

gado Filho, em Porto Alegre, a pouco 
mais de 100 km de distância de Grama-

do. Quem quiser ir de carro ou de ônibus 
os acessos são pela Via Gravataí/Taquara- 

BR-101 (até Gravataí), RS-020 (até Taquara) 
e RS-115; Via Novo Hamburgo - BR-290 BR-

116 (até Novo Hamburgo), RS-239 (até Taquara) e 
RS-115; e Via Nova Petrópolis - BR-116 (até Nova 
Petrópolis) e RS-235. Vindo de Caxias do Sul, o 
acesso é pela RS-122.

de seus fundadores. Para os turistas que gostam de 
praticar o agroturismo, a cidade oferece passeios 
às propriedades rurais dos descendentes que pre-
servam, com orgulho, as tradições européias. Lá, 
é possível degustar produtos típicos como lingüiça, 
salaminho, queijos e vinhos. 

E por falar em gastronomia, para quem gosta 
de curtir uma boa culinária, Gramado é parada obri-
gatória. Churrascarias e restaurantes com comidas 
típicas da Alemanha, Itália e Suíça estão por toda 
parte. As galeterias, cantinas, casas de chá e cafés 
coloniais também são opções saborosas. 

Delícias do sul, badalação, luzes de Natal ou 
um quarto com uma lareira e uma boa companhia, 
vinhos, fondue, chocolates...são maravilhas 
que o turista tem ao seu dis-
por. Basta escolher e 
ser feliz.
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Rua Coberta – Especialmente quando a chuva não 
dá trégua, a Rua Coberta é uma excelente opção 
para o turista. Cenário de eventos e apresentações, 
ela faz a ligação entre a Avenida Borges de Medeiros 
e a Rua Garibaldi. Tem as compras e a gastronomia 
como características marcantes.

Praça Major Nicoletti - Inaugurada em 1936 e rei-
naugurada em 2003, a praça compõe, com a Igreja 
Matriz São Pedro e o Palácio dos Festivais, um dos 
cenários mais típicos da cidade.

Igreja do Relógio – Um dos pontos turísticos de 
Gramado, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB), inaugurada em 1961, é dedicada 
ao apóstolo Paulo, seguidor de Cristo. Está localiza-
da sobre um bouquet de hortênsias e é um dos car-
tões-postais da cidade.

Prefeitura Municipal de Gramado - Cartão-postal 

Pontos de encanto

Pórtico (Entrada de Via Nova Petrópolis) – Lo-
calizado na entrada de Gramado, o pórtico foi cons-
truído em estilo bávaro. Inaugurado em 6 de janeiro 
de 1973, é um encanto já na entrada da cidade com 
seus jardins bem cuidados e floridos. O turista tem 
uma pequena amostra do que o espera na cidade 
de Gramado.

Igreja São Pedro – Com uma torre de �6 m, a igre-
ja, datada de 19�2, tem a estrutura em basáltica. 
Possui arte nos vitrais com imagens sacras e tudo 
está em perfeita harmonia arquitetônica.

Palácio dos Festivais – Os apaixonados por cine-
ma podem conhecer a sede de exibição dos filmes 
participantes do Festival de Cinema de Gramado, 
cinema latino e brasileiro. Artistas de todos os lu-
gares do mundo se encontram aqui na época em 
que filmes de curta, média e longa metragens são 
lançados em busca do Prêmio “Kikito”. 

Árvore cantante 
do Natal Luz
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de Gramado e exemplo típico da arquitetura grama-
dense. Apresenta, no alto, o brasão do município, es-
culturado em madeira policromada, com acabamen-
to em lambrequins e uma pintura bem harmoniosa, 
resgatando as etnias locais. 

Lago Joaquina Rita Bier - Possui 17.000 m² em 
um espaço cercado de casas de veraneio, hotéis e 
araucárias com até mais de 70 anos. No período de 
Natal, o maior espetáculo, chamado de Nativitaten, 
que faz parte da programação do Natal Luz de Gra-
mado, é apresentado junto ao lago.

Lago Negro - Inicialmente chamava-se Vale do Bom 
Retiro. Depois de um incêndio em suas margens 
que arrasou a floresta existente na região, houve a 
reconstrução com árvores importadas da Floresta 
Negra da Alemanha, daí a mudança de nome. Hoje, 
por toda a  margem existe um passeio florido, poden-

do-se andar a pé ou de bicicleta. A maior atração fica 
por conta dos pedalinhos, que dão ao lago um alegre 
e movimentado colorido.

Museu do Chocolate - O turista pode fazer uma 
visita de lazer e cultura sobre o mundo do choco-
late. Além da história da Prawer, a primeira fábrica 
de chocolate caseiro do Brasil, você pode conhecer 
elementos históricos e curiosidades sobre o cacau, a 
fabricação e o consumo do chocolate.

Parque Knorr - Aldeia do Papai Noel - No centro 
da cidade, o parque oferece um cenário de beleza 
com a Árvore dos Desejos, o Chalé dos Ursos, Fábri-
ca de Brinquedos, além da primeira casa da região 
em estilo bávaro, datada de 19�0, toda decorada 
com motivos natalinos, onde hoje mora o Papai Noel. 
Dentro do parque está o mirante de onde se pode ter 
a melhor vista do Vale do Quilombo.

Em Gramado pela primeira vez

Ecologia - Para os amantes do meio ambiente as cascatas dos Narcisos e a Véu de Noiva, perto do 
centro da cidade, são ótimas opções. As ruas são bem sinalizadas e o perigo de se perder é quase nulo.

 
Natal - Para quem vai assistir aos shows de Natal, levar agasalho é uma boa pedida. Em Gramado, até 

em dias quentes, pode-se sentir um frio pela noite adentro.

Frio - Nos meses de julho, agosto e setembro as temperaturas ficam abaixo de zero. O período é de 

Fondue, uma 
delícia que 
encanta os turistas
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SERVIÇOS
Natal Luz 

Call Center: 4003 2330 para capitais e regiões metro-
politanas e (0XX11) 4003 2330 para demais localida-
des. Os ingressos variam entre R$20,00 e R$40,00. 
Crianças até 2 anos não pagam. Os idosos são aco-
modados nas primeiras fileiras das arquibancadas. Há 

ainda a opção de assistir aos shows gratuitamente, 
embora em lugares menos privilegiados.

Central de Atendimento ao Turista em Gramado
Tel. (54) 3286-1475 

Para as crianças
O Mini-Mundo é um encanto para crianças e adul-
tos. Uma cidade com diversas miniaturas. São cer-
ca de 50 réplicas de castelos, ferrovias, moinhos, 
praças, estaleiros, cascatas e casas típicas. A torre 
do Castelo de Neuschwanstein, com 2,40 m de al-
tura, é a construção mais alta. Fica ao lado do Hotel 
Ritta Höppner, a família é proprietária do hotel e 
também do Mini-Mundo. Um mundo diferente que 
vai fazer a festa da criançada.

Fontes:
www.gramado.rs.gov.br

www.natalluzdegramado.com.br
Férias Brasil - www.feriasbrasil.com.br

www.gramadosite.com

constantes nevoeiros e geadas. O inverno de Gramado também registra, eventualmente, a queda de neve.
 
Circular - Circule de carro por Gramado. Algumas atrações ficam afastadas do centro. Mas para quem está 

sem carro, uma opção é  fazer o passeio de jardineira, que passa pelo Vale do Quilombo e o Lago Negro, entre 
outros locais interessantes. Na hora das compras, você pode ir a pé pela Avenida Borges de Medeiros e pela 
Rua Coberta. Para quem desejar conhecer a área rural, uma pedida é a ““Princesinha”, um ônibus da década 
de 50 que leva às propriedades de famílias de imigrantes.  

Canela- Uma excelente pedida para o turista é conhecer a cidade de Canela. Fica a, aproximadamen-
te, 7 km de Gramado. Lá, você poderá ver a cascata do Caracol, no parque de mesmo nome. Ela tem 130 
m de queda. As pessoas podem usar de teleférico ou fazerem uma bela caminhada que culmina com uma 
escadaria de mais de 900 degraus. Basta ter fôlego!
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1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA ANASTRA 

Regulamento

1. O 1º Concurso de Fotografia da ANASTRA, com o tema 
“Fotografando o Brasil ”, é promovido pela ANASTRA- As-
sociação Nacional dos Servidores do  Judiciário Trabalhis-
ta e aberto a todos os associados. 

2. O tema do concurso tem por objetivo o registro de cenas da 
cultura brasileira envolvendo pessoas, manifestações folclóri-
cas, culturais, artísticas, sociais, esportivas, religiosas, paisa-
gens, atividades profissionais, animais silvestres, a flora, os 
meios rural e urbano. 

3. As fotos inscritas devem ser inéditas, não podendo ter 
sido publicadas em qualquer veículo de comunicação ou 
premiadas em outro concurso, sob pena de eliminação.

�. O concurso será dividido em duas categorias: COR (fo-
tos coloridas) e P&B (fotos em preto e branco).

5. Cada participante poderá concorrer com três fotos em 

cada categoria, sendo que apenas uma de cada categoria 
será selecionada para a etapa final. 

6. As fichas de inscrição estão disponibilizadas no site 
www.anastra.com.br.  

7. As fotos inscritas deverão ser enviadas, impressas sem 
margens ou bordas, em papel fosco ou brilhante, para a 
Comissão de Julgamento, nos tamanhos 20 x 25 cm ou 
20 x 30 cm, para a categoria COR, e 18 x 2� cm ou 2� x 30 
cm, na categoria P&B, não montar qualquer cópia.

8. As fotos deverão constar em seu verso a indicação, por 
meio de seta, a parte superior da fotografia.

9. Os originais (negativos ou arquivos digitais) devem ser 
encaminhados junto com a foto impressa, possibilitando 
a comprovação da autoria. Não haverá devolução do ma-
terial inscrito. 

10. Os participantes deverão declarar no verso da fotogra-
fia a utilização de programas de editoração digital. Não 
serão aceitas imagens manipuladas com alteração signifi-
cativa do motivo fotografado. O critério para aceitação ou 
rejeição da interferência digital será divulgado no site da 
Anastra no mês de novembro de 2007.

11. As fotografias apresentadas como parte de uma série 
de várias fotos para cada categoria serão desqualificadas;

12. Os participantes, no ato da inscrição, autorizam a livre 
utilização das fotos em matérias da publicação MAGAZINE 
ANASTRA, no site oficial da instituição ou em material de 
divulgação e/ou publicidade da Anastra.

13. O período de inscrição será de 1º de novembro de 
2007 a 1ª de março de 2008, valendo como comprovante 

C U LT U R A

Um clique no

BRASIL
Um país enorme com uma diversi-

dade cultural fabulosa. Este é o 
cenário do 1º Concurso de Fo-
tografia da Anastra, lançado 
pela associação com o objetivo 

de descobrir talentosos servidores por esse Bra-
sil afora. Manifestações folclóricas e o esporte, 
as religiões e o trabalho, os animais silvestres e 
o patrimônio histórico, as praias e as florestas, o 
Pantanal e o Cerrado, as montanhas e os cam-
pos, brasileiros, turistas...todos esses temas po-
dem ser fotografados. São infinitas as possibili-
dades de você fotografar e ganhar o concurso. 
Veja o regulamento. Participe!

Fo
to

: 
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ão
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de encaminhamento das fotos o carimbo dos Correios.

1�. A revista MAGAZINE ANASTRA publicará o resultado na 
Edição nº 3, prevista para o final do mês de abril de 2008.

15. Serão premiadas três fotos de cada uma das cate-
gorias. Aos autores das fotos classificadas em primeiro 
lugar assegura-se uma cabine dupla para o cruzeiro Re-
cife/Fernando de Noronha/Recife, no período de 16 a 19 
de março de 2008, quatro dias e três noites, com refei-
ções e bebidas incluídas, excluídos da responsabilidade 
da ANASTRA  as passagens e os traslados até o ponto de 
embarque, assim como as despesas ou prejuízos causa-
dos por cancelamentos ou atrasos; aos autores das fotos 
classificadas em segundo lugar assegura-se um leito em 
cabine dupla para o cruzeiro Recife/Fernando de Noro-
nha/Recife, no período de 16 a 19 de março de 2008, 
quatro dias e três noites, com refeições e bebidas incluí-
das, excluídos da responsabilidade da ANASTRA as passa-
gens e os traslados até o ponto de embarque, assim como 
as despesas ou prejuízos causadas por cancelamentos ou 
atrasos; para os autores das fotos classificadas em tercei-
ro lugar assegura-se uma passagem aérea de ida e volta 
para qualquer capital brasileira, com origem na cidade da 
residência do premiado, considerada a ficha de inscrição, 
excluídos da responsabilidade da ANASTRA as despesas 
ou prejuízos causados por cancelamentos ou atrasos.

16. Uma comissão julgadora escolhida pela ANASTRA, 
formada por servidores ativos e/ou inativos da Justiça do 
Trabalho, será encarregada da seleção e escolha das fotos 
para a premiação, que estarão identificadas apenas por 
numeração. A data da reunião dos jurados será divulgada 
com antecedência mínima de 15 dias e os interessados te-
rão o acesso liberado.

17. A Anastra não será responsável por qualquer reclama-
ção ou queixa efetuada pelo/as modelos e/ou pessoas que 
apareçam nas fotografias premiadas se estas forem publi-
cadas ou exibidas. Em qualquer caso esta responsabilida-
de corresponderá sempre ao participante do concurso. Se 
assim o considerar necessário, a Anastra poderá solicitar 
um documento de renúncia ou cessão de qualquer direito 
do/a modelo antes do prêmio ter sido outorgado.

18. A participação no concurso implica em total conhe-
cimento e aceitação deste regulamento, devendo cada 
participante, ao preencher a ficha de inscrição, assinar e 
datar a declaração de que nela consta e encaminhar o 
documento assinado, juntamente com as fotografias ins-
critas. Ressalta-se que sem a inscrição assinada não será 

Comissão Julgadora

A classificação das fotos será decidida pe-
los servidores Ernesto Coutinho Dayrell, aposenta-
do do TRT da 3ª Região; Nilce Loureiro de Andrade 
Figueira, aposentada do TRT da 8ª Região, e Ma-
nassés Campos, assessor de comunicação social 
do TRT da 21ª Região.

Ao formarmos o grupo não buscamos ape-
nas especialistas. A idéia foi aglutinar pessoas que 
possuam um fator de afinidade com os concorren-
tes. A experiência na Justiça do Trabalho associada 
à fotografia passou a ser, então, o elo comum en-
tre os nossos jurados. A escolha mostrou-se ade-
quada. Dayrell é fotógrafo conhecido no Sudeste 
e membro atuante do Foto Clube de Minas Gerais, 
onde participou de diversos concursos internos. Na 
categoria P&B, foi premiado em concursos do Foto 
Clube Bandeirantes (SP) e da Sociedade Brasileira 
de Artes Plásticas (RJ). Atuou como professor de 
cursos de atualização para profissionais, patrocina-
dos pelo Laboratório Belcolor. Na Asttter coordenou 
concursos de fotografia e ministrou cursos. Nilce é 
fotógrafa amadora e tem se dedicado a registrar 
cenas do cotidiano. Aposentada, trabalhou no setor 
de cálculos da 8ª Região. Sempre esteve próxima 
das artes visuais. Incentivadora da adoção da fo-
tografia como forma de expressão, é entusiasta do 
P&B, categoria muito utilizada no fotojornalismo. 
Manassés é jornalista, formado em comunicação 
social pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e membro integrante do Comitê Editorial da 
TV Justiça e Rádio Justiça, emissoras integrantes 
do sistema de comunicação pública vinculado ao 
STF. Compõe também a Diretoria do Fórum Nacio-
nal de Comunicação e Justiça, entidade que aglu-
tina os assessores de comunicação da Justiça de 
todo o país.

Informações complementares poderão ser 
solicitadas ao Magazine Anastra por correspon-
dência ou pelo e-mail secretaria@anastra.com.br.

validada a participação do interessado.
 
19. Os casos omissos serão decididos pela Comissão 
Julgadora.

Brasília, 25 de outubro de 2007
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C O N V Ê N I O S  N AC I O N A I S

ALAGOAS

Maceió Mar Hotel, Matsubara Hotel, Ouro 
Branco Maceió e Ritz Lagoa da Anta

AMAZONAS

Tropical Hotéis 

BAHIA

Bahia Mar Hotel, Rede Baiana de Hotéis e Tro-
pical Hotéis

CEARÁ

Água Marinha Hotel, Hotel Costa do Mar, Magna 
Praia Hotel, Hotel Luzeiros, Hotel Olympo, Sona-
ta de Iracema, Comfort Fortaleza (Atlantica Ho-
tels International) e Quality Fortaleza (Atlantica 
Hotels International)

DISTRITO FEDERAL

Bonaparte Suítes, Carlton Hotel, Hotel St. Paul, 
Kubitschek Plaza, Manhattan Hotel, San Mar-
co Hotel, Metropolitan Flat (Atlantica Hotels In-
ternational), Quality Resort Lakeside (Atlantica 
Hotels International), Comfort Suites Brasília 

HOTÉIS 

(Atlantica Hotels International), Comfort Taguatinga 
(Atlantica Hotels International), Comfort Inn

ESPÍRITO SANTO

Comfort Vitória Praia (Atlantica Hotels International), 
Quality Suites Vila Velha (Atlantica Hotels International)

GOIÁS 

Comfort Suites Flamboyant (Atlantica Hotels Inter-
national), Comfort Caldas Novas (Atlantica Hotels 
International)

MATO GROSSO DO SUL

Bristol Hotéis

MINAS GERAIS

Comfort Uberlândia (Atlantica Hotels International), 
Quality Afonso Pena (Atlantica Hotels International), 
Sleep Inn Varginha (Atlantica Hotels International)

PARAÍBA

Atlantico Praia Othon, Bristol Hotéis, Garden Hotel, 
Hotel Caiçara, Hotel do Vale, Hotel Serrano, Igatú 
Praia Hotel, Imperial Hotel, J.R Hotel, Jacumã Londge 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

DENTALSHOW 

Associados do Distrito Federal e 
do Tocantins (cobertura nacional)

Diagnóstico; radiologia; prevenção; odontopediatria; dentística; 
periodontia; cirurgia; endodontia; prótese + ortodontia (instalação de 

aparelhos fixos e móveis convencionais), exceto manutenção que
 será a preço de custo pela tabela Dentalshow.
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Hotel, Marinas Praia Hotel, Netuanah Hotel, Ouro Branco 
Praia Hotel, Pousada Aruanã, Pousada Corais de Carapibus, 
Rede Blue Tree de Hotéis, Tropical Hotéis, Village Hotel

PARANÁ

Bristol Hoteis, Comfort Hotel Curitiba, Comfort Suites Lon-
drina (Atlantica Hotels International), Quality Hotel Curitiba 
(Atlantica Hotels International), Four Points Sheraton Curiti-
ba (Atlantica Hotels International), Hoteis e Resorts Mabú, 
Radisson Hotel Curitiba (Atlantica Hotels International), 
Tropical Hotéis

PERNAMBUCO

Beach Class Suites (Atlantica Hotels International) 
Beach Class Resort Muro Alto (Atlantica Hotels Internatio-
nal), Canarius Hotel, Onda Mar Hotel

RIO DE JANEIRO

Comfort Suites Rio Centro (Atlantica Hotels International), 
Hotel Portinar, Comfort Suites Macaé (Atlantica Hotels In-
ternational)

RIO GRANDE DO NORTE

Best Western Yak Hotel, D Beach Resort, Hotel Pizzato , 
Imirá Hotel, Natal Mar Hotel, Pipa’s Bay, Quality Suites Na-
tal (Atlantica Hotels International), Village Natureza Beach 
Resort

RIO GRANDE DO SUL

Comfort Inn Porto Alegre, Comfort Centro Administrativo 
(Atlantica Hotels International)

SANTA CATARINA

Bristol Hotéis, Sleep Inn Joinville (Atlantica Hotels Inter-
national)

SÃO PAULO

Bristol Hoteis Comfort Hotel Guarulhos (Atlantica Hotels 

International), Comfort Suites Campinas (Atlantica Hotels 
International), Quality Resort Araçatuba (Atlantica Hotels 
International), Saint Peter Hotel (Atlantica Hotels Interna-
tional), Sleep Inn Galleria (Atlantica Hotels International), 
Clarion Berrini (Atlantica Hotels International), Clarion 
Jardim Europa (Atlantica Hotels International), Comfort 
Downtown (Atlantica Hotels International), Comfort Fran-
ca (Atlantica Hotels International), Comfort Hotel Ribei-
rão Preto (Atlantica Hotels International), Comfort Mart 
Center (Atlantica Hotels International), Comfort Moema 
(Atlantica Hotels International), Comfort Nova Paulista 
(Atlantica Hotels International), Comfort Suites Oscar 
Freire (Atlantica Hotels International), Park Suites ITC 
Nova Faria Lima (Atlantica Hotels International), Quality 
Faria Lima (Atlantica Hotels International), Quality Jardins 
(Atlantica Hotels International), Quality Moema (Atlantica 
Hotels International), Quality Resort & Convention Center 
Itupeva (Atlantica Hotels International), Quality Resort & 
Convention Center Lins (Atlantica Hotels International), 
Quality Suites Congonhas (Atlantica Hotels International), 
Quality Suites Garden Quality Suites Imperial Hall (Atlan-
tica Hotels International), Quality Suites Long Stay Bela 
Cintra (Atlantica Hotels International), Quality Suites Long 
Stay Vila Olímpia (Atlantica Hotels International), Quality 
Suites Santo André (Atlantica Hotels International), Radis-
son Faria Lima (Atlantica Hotels International), Saint Paul 
Plaza Hotel (Atlantica Hotels International), Sleep Inn Ri-
beirão Preto (Atlantica Hotels International), Comfort Ho-
tel Downtown, Comfort Hotel Guarulhos, Comfort Moema, 
Comfort Nova Paulista, Comfort Suites Alphaville (Atlan-
tica Hotels International), Comfort Suites Oscar Freire, 
Park Suites ITC, Quality Faria Lima, Quality Jardins, Qua-
lity Moema, Quality Resort Araçatuba (Atlantica Hotels 
International), Quality Suites Alphaville (Atlantica Hotels 
International), Quality Suítes Congonhas, Quality Suites 
Garden (Atlantica Hotels International), Quality Suites Im-
perial Hall, Quality Suites Long Stay Bela Cintra, Quality 
Suites Long Stay Vila Olímpia, Quality Suites Santo André, 
Clarion Alphaville (Atlantica Hotels International), Clarion 
Berrini , Clarion Jardim Europa, Radisson Faria Lima

SERGIPE

Quality Hotel Aracaju (Atlantica Hotels International)
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SDS Bloco "Q" - Ed .Venâncio IV - Sala 507 - CEP 70393-900
Brasília - DF - E-mail: envelopel@terra.com.br

Fone: (61) 3322-7615 - Fax: (61) 3226-9461

Preservar para sobreviver,

a natureza é vida.
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