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Capa
Ouro Preto é ideal para 

quem gosta das festas da 
Semana Santa. Igrejas 

e manifestações 
religiosas não faltam

Política
O deputado federal Ma-
noel Junior (PSB-PB) opi-
na, no Magazine Anastra, 
sobre o Fundo de Previ-
dência Complementar 
dos Servidores Públicos

Sociedade
O procurador do Ministé-

rio Público do Trabalho, 
Cristiano Paixão, fala 

sobre as difi culdades do 
acesso ao Judiciário

Turismo
Além da mineira e rica Ouro 
Preto, as cidades de Porto 
Velho, Campina Grande, 
Pirenópolis e Foz do Iguaçu 
mostam suas belezas no 
Magazine Anastra

Esporte
VI Olimpíada reuniu, em 
João Pessoa, associados 
de todo o Brasil em um 
clima de disputa, conquis-
tas e integração

Cultura
1º Concurso de Fotografi a 
da Anastra irá mostrar talen-
tos e conceder prêmios im-
perdíveis aos vencedores
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Metas para crescer

Novo ano, novo desafi o. O ditado é um velho 
jargão e está incorporado ao vocabulário 
do brasileiro. No entanto, a expressão 
traz consigo um incentivo para que sejam 
alcan çadas novas metas.

No fi nal de 2007 a Anastra completou o seu 
triênio inaugural. Para a gestão da primeira diretoria 
estabelecemos diversas metas. Entre as principais, 
podemos citar a consolidação da entidade, a atuação 
política no interesse da categoria, um projeto espor-
tivo permanente e a criação de um canal de contato 
com os associados.

Em novembro passado, antes das eleições da nova administração, fi zemos um balanço 
das ações concretizadas e constatamos que o esforço foi recompensado.

Atuando em 23 estados e com fi liados no TST e em 21 dos 24 Tribunais Regionais, não 
temos dúvidas quanto à consolidação da representação nacional. Amparados por um enorme 
contingente de fi liados, estamos presentes no Congresso Nacional em defesa dos interesses dos 
servidores da Justiça do Trabalho.

Na proposta esportiva, o reconhecimento pelas administrações dos Tribunais Regionais da 
importância dos jogos olímpicos, como estimulador dos cuidados com a saúde dos servidores, 
é um dos fatores que têm tornado o evento cada vez maior. Em 2007, a participação de 815 
atletas e de duas novas representações, Ceará e Minas Gerais, estabeleceu novos recordes e 
ampliou o evento. Para os jogos deste ano, que terão Fortaleza (CE) como sede, esperamos um 
número superior a 1.000 servidores.

A área de comunicação também superou as expectativas. Lançamos o Magazine Anastra 
com a proposta de discutir temas atuais na área social e na área política, sempre com a par-
ticipação de especialistas. A revista tem, também, espaço para matérias turísticas de todas as 
regiões brasileiras e para esportes nas associações regionais. Não fi cou esquecido o incentivo 
à produção cultural. O concurso de fotografi a foi o primeiro passo. Em planejamento estão o 
concurso de contos e poesia, o festival de música e as exposições de artes plásticas. Ainda na 
área da comunicação com os fi liados foi criado o boletim virtual “Em Foco”, que repassa sema-
nalmente os assuntos políticos e econômicos de maior destaque no cenário nacional.

Muito temos a fazer. Aos amigos que participaram da administração que encerrou suas ativi-
dades em novembro/2007, agradeço a dedicação que possibilitou à Anastra as primeiras vitóri-
as. Aos colaboradores que permaneceram para o triênio que se estende até 2010 e aos novos 
companheiros que compõem a diretoria eleita, também agradeço. Apenas com a participação 
efetiva de todos é que a Anastra será cada vez maior.

Alexandre Moreira Gouveia Santos

PA L AV R A  D O  P R E S I D E N T E

Foto: arquivo Anastra



“Sou o representante baiano na diretoria da Anastra 
(suplente na Coordenação de Finanças) e fi quei orgu-
lhoso quando recebi o nº 1 da nossa revista. Muito 
bem elaborada e com uma reportagem sobre a nos-
sa Bahia. Espero que continue assim. Envio meus pa-
rabéns ao caro amigo Alexandre e toda a sua equipe 
e peço-lhe que a nossa ASA-5 seja sempre informada 
das providências tomadas pela ANASTRA”.
Roque Oliveira
Bahia

Em nome dos que fazem o Grupo de Esportes do TRT6 
(Grude6), agradecemos a acolhida em João Pessoa, 
o esforço de organização da Astra13, Anastra e co-
mitê e, sobretudo, ao conjunto das delegações que 
produziram, mais uma vez,  um belo evento.
Para nós, do Grude6, mais que o resultado fi nal, valeu 
a possibilidade de participar da olimpíada, superan-
do toda sorte de difi culdades como a grande maioria 
de vocês tem conhecimento.
Sávio Assis
Pernambuco

C A R TA S

Anastra - Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista
SRTVS Quadra 701, Conjunto D, Bloco C, Sala 333 - Centro Empresarial Brasília - Brasília-DF  CEP 70340-907

Tel.: (61) 4501-7373      comunicacao@anastra.com.br

Escreva para nós, mande sua carta, e-mail, telegrama 
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Para nós, do Grude6, mais 
que o resultado fi nal, va-
leu a possibilidade de 
participar da olimpíada, 
superando toda sorte de 
difi culdades como a gran-
de maioria de vocês tem 
conhecimento.”
Sávio Assis
Pernambuco

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

Mensalões, ambulâncias 
e cartões corporativos

O ano de 2008 começou com mais uma grande discussão no Legislativo entre a 
base do governo e os partidos que fazem oposição. A CPI dos cartões corpo-
rativos entra no cenário político e promete uma audiência superior às novelas 
que envolveram os escândalos que dominaram o Congresso nos anos de 2006 
e 2007.  A nós, pessoas comuns, os fatos passados demonstram que estamos 

longe de soluções adequadas. Depois do leite derramado, nada se resolve. Nenhuma das 
decisões que envolveram os casos dos mensalões ou das ambulâncias nos proporciona 
um sono tranqüilo que nos permita, entre suspiros e sonhos, carregar a certeza de que no-
vamente não acontecerá. Para nós, simples cidadãos, o embate político deve ser exercido 
como o caminho necessário à correção dos erros da administração pública, seja ela atual ou 
passada. É por demais conhecido o jargão que diz ser a história a maior das mestras.

Dos maus exemplos, deveriam ser retiradas lições capazes de produzirem soluções. Não 
interessam à população os ataques pessoais ou partidários, que buscam muito mais a proje-
ção de quem os faz do que resultados positivos para a coletividade. É essencial uma correção 
de rotas não importando o timoneiro. Somos todos passageiros temporários de um barco 
chamado Brasil. Muito frágil em quase toda a sua história, o país começou a alterar o seu 
desempenho nos últimos anos do século XX e tem, agora, a oportunidade de assumir um de-
senvolvimento permanente. Ainda que opiniões divergentes sejam cautelosas quanto ao novo 
momento econômico e social, os dados sobre a redução de diferenças entre as classes que 
compõem o nosso diversifi cado quadro social vêm demonstrando avanços.

Em algum momento teremos que dar um basta ao desvario de alguns. Em algum momento 
será preciso aprender com o passado e fazer melhores escolhas para os nossos quadros admi-
nistrativos e políticos. As eleições municipais estão próximas. É uma excelente oportunidade 
para iniciarmos novos caminhos ou persistirmos em permanecer na trilha tortuosa que leva o 
Congresso a se ocupar, muito mais, em exercer o papel de policial do que de legislador.

Como cidadãos, temos a obrigação não apenas de fi scalizar, mas de, sobretudo, escolher 
certo. O período é ideal, afi nal são mais de seis meses para usar o papel e o lápis. Há tempo 
sufi cente para fazermos a lista dos candidatos e riscar um grande “X” sobre o nome daqueles 
que não merecem a nossa confi ança.

É nosso dever expurgar os maus administradores do cenário político e não deixá-los, na 
perfeição de atos incorretos, tripudiarem sobre os interesses do país. 

Mais importante do que punir os piores é impedir que eles cheguem ao poder.
Na próxima eleição faça a lista, risque os nomes que tiver que riscar, mas vote certo.

Flaubert Barbosa dos Santos Júnior
Assessoria de Relações Institucionais
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P O L Í T I C A

Magazine Anastra - Qual sua opinião sobre o Pro-
jeto de Lei 1992/07, do Poder Executivo, que regu-
lamenta o Fundo de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos Federais?
Manoel Junior - Considerando que o projeto de lei 
traz implícitas as premissas de que o servidor deve 
assumir a responsabilidade pelos recursos que ga-
rantirão a sua aposentadoria, que a previdência do 
servidor público não deve concorrer com recursos 
destinados a outras áreas de governo, e que o tra-
tamento ao servidor público deve ser isonômico ao 
do trabalhador do setor privado, a discussão sobre 
previdência deve ser focada no longo prazo e não em 
ganhos fi nanceiros a curto prazo. Acredito que, no mí-
nimo, o projeto merece ser apreciado pelo Congresso 
Nacional, principalmente para que possamos discutir 
e, nesse debate, construir um projeto que represente 
a expectativa da sociedade brasileira.

Magazine Anastra – O que realmente muda para o 
servidor, caso o projeto seja aprovado?  
Manoel Junior - Em primeiro lugar devemos lem-
brar que existem várias situações, conforme a data 
que o servidor entrou no serviço público e o seu 
tempo de contribuição. Aos servidores que entrarem 
depois da publicação da lei estará garantida a apo-
sentadoria até o limite da aposentadoria do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. Caso o servidor 

queira receber benefícios maiores, deverá optar 
ou pelo Fundo de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos, ou por fundo de previdência 
privada ou mesmo fazer uma poupança individual. 
Os servidores que entraram depois da promulgação 
da Emenda Complementar nº 41, e antes da publi-
cação da lei que instituir o Fundo de Previdência 
Complementar, terão sua aposentadoria calculada 
com base na média dos 80% maiores salários de 
contribuição, observado o limite do último salário 
de contribuição. O servidor poderá optar por partici-
par do Fundo de Previdência Complementar. Nesse 
caso, o limite do valor da aposentadoria do regime 
próprio também será o limite do RGPS. A opção de-
verá ser estudada caso a caso de forma a permitir 
verifi car se haverá perdas ou ganhos com a escolha. 
O servidor que entrou no serviço público antes da 
promulgação da Emenda Complementar nº 41 está 
sujeito a uma série de possibilidades de regras de 

A discussão sobre o Projeto de Lei 
1992/07, do Poder Executivo, que 
regulamenta o Fundo de Previdência 
Complementar dos Servidores Públi-
cos Federais, ganha as páginas do 
Magazine Anastra com entrevista do 
deputado Manoel Junior (PSB-PB). 
Quinto mais votado em 2006 e à frente 
de seu primeiro mandato, ele acredita 
que o projeto será aprovado, embora 
com modificações, e garante que é 
preciso pensar a longo prazo para 
que os efeitos financeiros positivos 
sejam sentidos

PROJETO DE LEI 1992/07
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos

Foto: comunicação/gabinete
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transição, podendo inclusive se aposentar com ven-
cimentos integrais e paridade com os servidores da 
ativa, conforme cumpra determinados requisitos. 
Caso este servidor opte pelo Fundo de Previdência 
Complementar estará sujeito às mesmas regras uti-
lizadas, nesse caso, para os demais servidores par-
ticipantes do fundo.

Magazine Anastra – O que muda para o Brasil, 
caso seja aprovado? O que traz de ganhos?
Manoel Junior  - Financeiramente, a própria men-
sagem do Poder Executivo reconhece que não há 
ganhos a curto prazo, somente a longo prazo serão 
sentidos os efeitos fi nanceiros benéfi cos. Entretan-
to, o que este projeto traz de inovador e de benéfi co 
para o país é uma nova forma de encarar as ques-
tões previdenciárias. A tentativa de não construir 
soluções visando este, ou no máximo os próximos 
quatro, cinco anos, mas de tentar construir um mo-
delo para daqui a 30,40 ou 50 anos. Esta é a forma 
séria e efi ciente de repensar a Previdência.

Magazine Anastra - O senhor acredita na aprova-
ção do projeto? 
Manoel Junior - Acredito que o projeto de lei será 
aprovado, mas não na forma como apresentado. 
Esta é uma casa política e, como tal, refl ete as opi-
niões dos diversos segmentos da sociedade, por-
tanto serão feitos ajustes no projeto apresentado de 
forma que possa representar a opinião da maioria 
dos diversos segmentos envolvidos.

Magazine Anastra - Alguns defendem que a Pre-
vidência tem como pagar os servidores e não corre 
risco de entrar em colapso, o senhor concorda? 
Manoel Junior – A questão colocada é que a ar-
recadação realizada especifi camente para o paga-
mento das aposentadorias dos servidores públicos 
(contribuição do empregador, contribuição dos 
servidores ativos e contribuição dos servidores 
inativos) não é sufi ciente para fazer frente ao to-
tal das despesas com pagamentos de benefícios. 
Essa situação não foi colocada agora, é o refl exo de 
todo o desenvolvimento histórico da previdência do 
servidor público. Há garantia de que o Estado cubra 
a diferença entre as contribuições e o pagamento 
dos benefícios, portanto não se trata de colapso da 
previdência do servidor público. Na minha opinião, 
devem ser garantidas a todo trabalhador condições 
de aposentadoria que lhe permitam a manutenção 
do seu padrão de vida. Mas, ao mesmo tempo, po-
dem ser buscadas fórmulas que permitam que os 

A participação de todos 
os interessados na 

administração dos planos 
de benefícios de forma 

efetiva é que garantirá a 
boa gestão e o pagamento 

dos benefícios 
contratados no plano de 

benefícios”

“
recursos necessários não concorram com as despe-
sas de educação, da saúde e dos investimentos tão 
necessários para o crescimento do nosso país.

Magazine Anastra – A proposta autoriza a União 
a criar a Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal (Funpresp), entidade 
fechada de previdência, que irá administrar e exe-
cutar os planos de benefício. Como o senhor vê 
essa administração?
Manoel Junior - A participação de todos os interessa-
dos na administração dos planos de benefícios de for-
ma efetiva é que garantirá a boa gestão e o pagamen-
to dos benefícios contratados no plano de benefícios. 
Dessa forma, a participação de toda administração 
pública envolvida (Executivo - Judiciário - Legislativo 
e MPU) é tão importante quanto a participação dos 
servidores ativos e aposentados.

Magazine Anastra – Haverá muita discussão em 
relação a isso, como o senhor acha que é possível 
apaziguar os ânimos?
Manoel Junior - Não se trata de procurar apa-
ziguar os ânimos, mas medidas como esta do 
Magazine Anastra, de fazer com que a discussão 
alcance cada vez mais pessoas, contribuirão para 
que nos aprofundemos no assunto, encontrando 
uma posição, que mesmo que não seja consen-
sual, nos permita aprovar um projeto que repre-
sente a maioria da aspiração tanto da população 
em geral quanto dos servidores.
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S O C I E DA D E

ACESSO AO JUDICIÁRIO

Um desafi o a se cumprir

Magazine Anastra - Desde quando o senhor tra-
balha em defesa do acesso ao Judiciário? Quando 
surgiu essa vontade? 
Cristiano Paixão - Toda e qualquer atividade de 
um pesquisador e/ou professor de direito consti-
tucional deve incluir a refl exão sobre o acesso à 
Justiça. Trata-se de uma clara necessidade de uma 
expressiva parcela da população brasileira, que 
norteia a efi cácia do sistema de direitos estabele-
cido pela Constituição. 

Magazine Anastra - Como vê, hoje, o acesso ao 
Judiciário no Brasil? O que deveria ser mudado 
de imediato?
Cristiano Paixão - O acesso à Justiça não envol-
ve apenas o acesso aos tribunais. Ele compreende 
também a possibilidade de ver demandas por con-
cretização de direitos – e articulação de novos di-
reitos – serem apreciadas por todos os órgãos que 
compõem o Sistema de Justiça, aí incluídos os juí-
zes e tribunais. O que é necessário implementar, de 
imediato, é uma cultura constitucional no Sistema 
Jurídico Brasileiro. As ações e decisões precisam 
contemplar várias visões do constitucionalismo, 
compreendido como processo histórico de realiza-
ção das premissas de igualdade e liberdade. O grau 
de constitucionalização das decisões brasileiras 
ainda é baixo, se comparado com outros países.

Magazine Anastra - Como se dá esse acesso nos 
outros países? Quais as principais diferenças em re-
lação ao Brasil?
Cristiano Paixão - Problemas de formalismo, dis-
tanciamento e práticas autoritárias do Judiciário 
existem em todos os países. Há, contudo, a ne-
cessidade, no Brasil, de se estabelecer uma base 
constitucional para as demandas e para os pronun-

ciamentos dos órgãos que decidem confl itos. Ainda 
que a Constituição venha completar 20 anos em 
2008, é possível identifi car, em vários campos, a 
presença de uma semântica do período constitucio-
nal anterior, refratário à prática de novos direitos e 
à abertura para a sociedade civil, por meio de seus 
interlocutores.

Magazine Anastra - Quais os instrumentos ou 
programas atualmente utilizados para que o aces-
so seja melhor?
Cristiano Paixão - Várias reformas – constitucio-
nais e infraconstitucionais – foram implementadas 
desde 1988 com a fi nalidade de propiciar um aces-
so efetivo à Justiça. É fundamental que a sociedade 

Procurador do Ministério Público do Trabalho em Brasília, professor da Universidade de 
Brasília (UnB), doutor em Direito Constitucional pela UFMG e mestre em Teoria e Filosofi a 
do Direito pela UFSC, Cristiano Paixão fala sobre o acesso ao Judiciário no Brasil. As expec-
tativas em relação ao acesso e o medo do cidadão são alguns dos destaques da entrevista 
concedida ao Magazine Anastra

Foto: Palabra Comunicação



11

ANASTRA
MAGAZINE

observe com maior aten-
ção o Judiciário, seja por 
meio da imprensa ou por 
intermédio das pesquisas 
acadêmicas. O Judiciário 
assumiu um enorme pro-
tagonismo na sociedade 
brasileira contemporânea, 
e é importante que uma 
esfera pública crítica e 
atuante possa estabelecer 
uma crítica consistente do 
processo de aquisição e 
consolidação de direitos que apenas se iniciou com 
a promulgação e vigência da Constituição de 1988.

Magazine Anastra - Quais suas expectativas quanto 
ao acesso do Judiciário no país para os próximos anos?
Cristiano Paixão - Há vários desafi os, especial-
mente no que diz respeito à concretização do 
catálogo de direitos previsto na Constituição da 
República. É chegado o momento dos setores 
vinculados à Justiça compreenderem, de forma 

ampla, a importância do 
processo histórico que 
conduziu à Constituição 
vigente e o seu caráter 
aberto, ou seja, a sua ca-
pacidade de se renovar e 
permitir uma crescente 
institucionalização e re-
defi nição do campo dos 
direitos fundamentais.

Magazine Anastra - O que 
dizer ao cidadão comum so-

bre o acesso ao Judiciário? Por que há tanto medo? 
Cristiano Paixão - É necessário trabalhar para al-
terar a mentalidade coletiva que ainda existe acerca 
do Judiciário: juízes formais, tribunais imponentes e 
distantes, linguagem arcaica e incompreensível. Isso 
deve ser transformado para que juízes e tribunais – 
além de todos os outros componentes do Sistema 
de Justiça – sejam vistos como fóruns receptivos e 
adequados para o desenvolvimento de um debate 
constitucional maduro, aberto e consistente.

Há a necessidade, no Brasil, 
de se estabelecer uma 

base constitucional para as 
demandas e para os 

pronunciamentos dos órgãos 
que decidem confl itos”

““

Em edital, lançado pelo 

Ministério da Justiça 

(Secretaria de Assuntos 

Legislativos), foi aberta a possi-

bilidade de institucionalização 

de uma pesquisa sobre a cons-

trução de um Observatório da 

Justiça no Brasil. A Faculdade 

de Direito da UnB, por meio do 

grupo de pesquisa Sociedade, 

Tempo e Direito (Plataforma 

Lattes – CNPq), e a Faculdade 

Nacional de Direito da UFRJ 

estabeleceram uma parceria e 

foram as vencedoras. Após o 

início dos trabalhos, o espectro 

da pesquisa se ampliou, fi cando 

também acordada a apresenta-

ção de uma proposta, pelo grupo, 

que sirva como parâmetro para 

a instalação de um Observatório 

Permanente da Justiça no Brasil. 

O grupo é composto por profes-

sores, pesquisadores e alunos 

de pós-graduação e graduação 

das Faculdades de Direito da 

UnB e da UFRJ. Dois relatórios já 

foram apresentados. O produto 

fi nal da pesquisa deverá ser di-

vulgado em breve.

Observatório da 

JUSTIÇA
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A 
capital de Rondônia, Porto Velho, foi 

criada por desbravadores em 1907, 

durante a construção da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré. A cidade 

surgiu das instalações portuárias, 

ferro viárias e residenciais da estrada. Embora, a 

Madeira-Mamoré tenha fi cado conhecida como a 

Estrada da Morte ou Ferrovia do Diabo, devido a 

muitos trabalhadores que nela perderam a vida, 

na verdade, foi ela quem deu vida a Porto Velho. 

Durante 60 anos, a ferrovia fez a cidade funcionar, 

economicamente, por conta da borracha. No perí-

odo em que a borracha teve a desvalorização no 

mercado, Porto Velho conheceu a estagnação e a 

pobreza. Dos áureos tempos, a cidade guarda o sis-

tema viário de bom traçado, o sistema de esgotos 

da região central e os prédios públicos. 

A parte moderna da história de Porto Velho 

começa com a descoberta de cassiterita (miné-

rio de estanho) nos velhos seringais, no final dos 

anos 50, e de ouro, no Rio Madeira. Um grande 

impulso ao desenvolvimento foi dado também 

quando o governo federal, no fi nal dos anos 70, 

abriu nova fronteira agrícola no então Território 

Federal de Rondônia. Isso fez com que fossem ali-

viadas as tensões fundiárias nos estados do sul e 

com que o território passasse de uma população 

de 90 mil para 300 mil habitantes. 

Com a chegada dos novos moradores, o esta-

do passou a ser um caldeirão cultural. Hábitos 

e sotaques se misturam, assim como folclore 

e tradição. Em Porto Velho, você pode apreciar 

desde o chimarrão gaúcho até o tacacá paraen-

se. Além de toda essa diversidade, há a crença 

de que quem bebe das águas do Rio Madeira, 

ainda que vá embora, volta sempre. É provar 

para crer.

MADEIRA - MAMORÉ
A estrada que deu vida a Porto Velho

Locomotiva da antiga 
estrada de ferro em 
Porto Velho
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Foto: Rosinaldo Machado - Prefeitura de 
Porto Velho - SEMDES-DETUR
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Artesanato e folclore - Em Porto Velho você pode 
se deliciar com o folclore. Boi-bumbá, quadrilhas e 
lendas indígenas, como as da Iara e do Boto, fazem 
parte das riquezas culturais do povo. O artesanato 
também é diverso e rico. Você vai poder ver exposi-
ções de trabalhos indígenas, utilitário e de adorno, 
onde são utilizados, como matéria-prima, a argila, o 
cipó, o bambu e a borracha.

Museu e teatro - No complexo ferroviário fi ca o 
Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (em 
fase de revitalização). No centro da cidade está o 
Museu Estadual, com vasto material sobre arqueo-
logia, minerologia e etnologia. Há ainda o Teatro do 
SESC com apresentação de peças locais e o cenário 
a céu aberto da cidade cenográfi ca Jerusalém da 
Amazônia, com a peça teatral o Homem de Nazaré.

As Três Caixas D’Água - As caixas d´água em 
módulos metálicos foram trazidas dos Estados 
Unidos. A primeira foi erguida em 1910 e as ou-
tras duas em 1912. 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré - Construída 
no período de 1907 a 1912 para ligar Porto Velho a 
Guajará-Mirim, possui 366 km de extensão. A estra-
da representa um marco importante para a Amazônia 

e para o Brasil e é, hoje, um patrimônio histórico. 
Nela, o turista pode observar o prédio da estação 
de passageiros, os galpões de armazéns - trans-
formados em ofi cina e museu - a rotunda, a ofi cina 
de manutenções e a casa de máquinas do Plano 
Inclinado. No pátio estão as locomotivas e vagões 
de passageiros, bem como um guindaste sobre tri-
lhos. Destaca-se em importância histórica a primei-
ra loco motiva a chegar na região, a velha máquina 
12 - a Coronel Church, de fabricação Baldwin, norte-
americana. Todo esse acervo está em fase de revi-
talização pela prefeitura local.

Catedral de Porto Velho - A catedral católica 
do Sagrado Coração de Jesus foi construída em 
1927 por padres salesianos. É o maior e mais 
belo santuário de Rondônia. Suas obras internas 
e o estilo colonial dão um contraste interessante 
à paisagem amazônica. 

Parque Natural Municipal de Porto Velho - Conhe-
cido como “Parque Ecológico”, foi criado em 1989. 
Há trilhas que permitem aos visitantes do parque 
contato com a exuberante fl oresta amazônica. Além 
disso, o viajante vai encontrar os igarapés e os cór-
regos. Aberto para visitação pública de quinta-feira 
a domingo, das 9h às 17h. 

Encantos do Norte
Foto: Rodrigo Erse - Prefeitura de Porto 
Velho - SEMDES-DETUR
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Balneários e igarapés - Cachoeira do Teotônio é 
um dos mais famosos balneários de Porto Velho. Fica 
a apenas 25 km da capital e é onde se realiza o cam-
peonato de pesca. Outros balneários também fazem 
sucesso com os turistas. Areia Branca, a 6 km do 
centro, em Candeias, cidade satélite de Porto Velho, 
o balneário de Rio Preto, a 27 km do centro, e no km 
78, o balneário Rio Bonito. Entre os igarapés estão o 
Periquitos e o Areia Branca. 

Ecoturismo em Rondônia – Para a prática do eco-
turismo as regiões mais procuradas são o Parque Na-
cional de Pacaas Novos, o Vale do Rio Guaporé (zona 
de transição entre o Pantanal mato-grossense e a Ama-
zônia), as ruínas do Forte do Príncipe Beira, em Costa 
Marques, e as instalações da histórica Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré. Entre as atividades estão a cavalga-
da, o mountain bike, a pesca esportiva e o trekking.

 
Aventura – Quem quiser pode sobrevoar Porto Velho 

em um trike. O passeio é sobre as cachoeiras do Teo-
tônio e Santo Antônio, a Estação da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, a catedral, as Três Caixas d’água e 
a Hidroelétrica Samuel. A atividade tem duração apro-
ximada de 60 minutos. Há ainda o passeio pelo Real 
Forte Príncipe da Beira. O Real Forte Príncipe da Beira 
fi ca à margem direita do Rio Guaporé, fronteira natural 
entre Brasil e Bolívia, e é o mais antigo monumento his-
tórico de Rondônia, em pleno coração da fl oresta ama-
zônica. Possui 970 m de extensão e 10 m de altura. 
Não chegou a ser utilizado como base militar, mas hoje 
atrai turistas de todas as partes do mundo. 

Parque Nacional Pacaas Novos - Praticamente vir-
gem, o parque contém uma reserva indígena e é uma 
unidade de conservação ambiental, sob administração 
do IBAMA. A reserva conta com um centro de visitantes 
e oferece trilhas pela fl oresta até os lagos de seu inte-
rior. Lá, o visitante avista macacos e aves da região. 

Como chegar
Para chegar a Porto Velho, siga 

pela rodovia federal BR-319. A 
rodovia BR-364 dá acesso aos municí-

pios de Pimenteiras e Cabixi, próximos ao 
Pantanal do Guaporé. Fica distante 2.589 

km de Brasília, 3.170 km de São Paulo e 905 km de 
Manaus. Porto Velho possui um aeroporto interna-
cional. A duração do vôo entre Brasília e a capital de 
Rondônia é de aproximadamente três horas.

Em Porto Velho
Culinária - E já que estamos às margem do Rio Ma-
deira, nada como apreciar as maravilhas das águas 
da Amazônia. A pesca é abundante e o cardápio, 
extenso. Piraíba, jaú, dourado, caparari, surubim, 
pirara, piramutaba, tambaqui, tucunaré, jatuarana, 
pacu, pirapitinga, curimatá. Escolha o seu!

Clima - Na região, o clima é equatorial, quente 
e úmido. As temperaturas chegam a 40ºC; míni-
ma = 16ºC; média das máximas = 31,8ºC; mé-
dia das mínimas = 27,7ºC. O período de chuva 
vai de dezembro a março. O período de seca é 
de agosto a novembro.

O que levar – Repelente, protetor solar, tênis 
para caminhada.

Trânsito – As vias são mal sinalizadas e o trans-
porte coletivo é pouco abrangente.

Caminhadas – Saia em grupos pequenos, pois 
geram menos impacto à natureza. Ande em fi la 
e sem sair do caminho. Mantenha baixo o nível 
de ruído. Evite caminhar sobre solo molhado. 
Traga o lixo produzido de volta. 

Acampamento – Acampar em lugares permi-
tidos e em zonas livres. Use fogareiro no lugar 
de fogo. Não construa estrutura nenhuma na 
fl oresta. Use calçado de sola macia como sa-
patilhas ou alpargatas. Lavar panelas, pratos e 
roupas somente com sabão branco e longe dos 
córregos, utilizando um reci-
piente. Na falta do banheiro, 

Para as crianças
Porto Velho é para crianças aventureiras. Aque-
le tipo curioso que gosta de entrar na mata e cair 
nos igarapés, mas tudo com muito cuidado. É uma 
ótima oportunidade para que a criançada aprenda 
mais sobre esse pedaço do Brasil e sobre a estrada 
que fez história no país. A dica é sempre andar com 
guias e responsáveis. Além disso, elas poderão ter 
uma aula prática de preservação da natureza. O 
planeta agradece!

15
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vá a um lugar a mais de 50 m dos 
cursos de água e enterre os deje-
tos pelo menos a um palmo. 

Hotéis – A cidade possui desde 
hotéis simples até os mais exóti-
cos, com cabanas sobre palafi tas, 
inclusive com algumas adapta-
das para defi cientes físicos. Você 
pode conferir uma lista de hotéis 
e valores acessando www.guiade-
rondonia.com.br ou www.hotelin-
site.com.br.

Foto: Rosinaldo Machado - Prefeitura 
de Porto Velho - SEMDES-DETUR

Fontes:
www.portovelho.ro.gov.br

www.setur.ro.gov.br
www.webventure.com.br. Fonte: COSMO

www.guiaderondonia.com.br
www.hotelinsite.com.br

Prefeitura de Porto Velho
Tel.: (69) 3901-3186
Superintendência Estadual de Turismo 
Tel.: (69) 3216-5927SE
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Em 1907, a região virou um formigueiro com 
mais de 3 mil trabalhadores de todos os cantos 
do país. De Nova York vieram modernas máquinas 
a vapor que foram instaladas para ajudar os tra-
balhadores na derrubada da paisagem paleozóica 
que cercava os trilhos da temerária e desabrida 
ferrovia que, segundo seus detratores, “ligava o 
nada a lugar nenhum”.

Várias doenças devastaram boa parte dos traba-
lhadores. A bexiga, a beribéri, a diarréia, a pneumo-
nia e a malária foram algumas delas. Muitos médi-
cos morreram ou adoeceram com gravidade. Fora 
isso, os  temporais também acabavam por dissolver 
todo o trabalho já realizado na construção da estra-
da. O primeiro trecho de 90 km da estrada de ferro 
Madeira-Mamoré foi inaugurado em 1910. 

A Madeira-Mamoré Company, controlada por Far-
quhar, importou mais de 5 mil braços no ano seguin-
te. Nessa época, a imprensa estrangeira já chamava 
a ferrovia de Mad Maria (“Maria louca”). No total dos 
quatros anos e meio, pe ríodo que durou a constru-
ção, foram contratados 21.817 operários que se es-
palharam ao longo do trajeto e moraram em ranchos 
de folhas de palmeiras ou precários galpões.

No dia 1º de agosto de 1912, com 366 km com-
pletados, a ferrovia foi inaugurada como sendo um 
dos maiores feitos da engenharia do nascente sécu-
lo XX. Naquele ano, a borracha correspondia a 39% 
das exportações brasileiras (equivalente a 60% da 
exportada no mundo inteiro). 

No ano seguinte, em 1913, Farquhar estava 
falido. Alguns anos depois, a concorrência dos se-
ringais do sudeste asiático e, depois, a invenção da 
borracha sintética fi zeram a extração amazonense 
entrar em crise defi nitiva. Henry Ford (Fordlândia), 
Daniel Ludwig (Projeto Jari) e Percival Farquhar ten-
taram medir forças com a fl oresta amazônica. Ne-
nhum deles conseguiu fi car e vencer.

Na Ferrovia do Diabo

Catedral católica do 
Sagrado Coração de 
Jesus, santuário de 

Porto Velho
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Olha isso aqui tá muito bom...
Campina Grande faz o “Maior São João do Mundo”

T U R I S M O

Foto: César de Cesário
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A cidade é considerada um dos principais pólos industriais e tecnológicos 
do Nordeste brasileiro, mas o que chama mesmo atenção dos turistas são as 
festas juninas realizadas durante todo o mês de junho. A cidade, distante 120 
km de João Pessoa, recebe milhares de viajantes nessa época do ano
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As festas vão desde as mais simples, come-
moradas nos bairros ou em escolas, até festas 
maiores, como as que chegam a reunir milhares 
de pessoas, tudo regado a muito forró, quadrilhas, 
brincadeiras e guloseimas de dar água na boca. 
Não é à toa que o slogan da festa é “O Maior São 
João do Mundo”.

As festas juninas são levadas a sério no Nordes-
te. Para os moradores, as megafestas são como o 
carnaval para o Rio ou as festas de peão para o in-
terior paulista. Com todo esse crescimento, as tra-
dições ganharam adaptações. Roupas brilhantes e 
adereços são algumas das mudanças. Novas ver-
sões de quadrilha também foram criadas. É o caso 
da gaydrilha, só com homens, e da sapadrilha, com-
posta só por mulheres.

Em Campina Grande, as festas são realizadas na 
área central da cidade, no Parque do Povo, que pos-
sui nada menos que 40 mil metros de área aberta, 
totalmente decorada com bandeirinhas, balões e fo-
gueiras. Um dos destaques do parque é o Sítio São 

João, réplica perfeita de um sítio sertanejo, muito 
comum no interior do estado. Há ainda uma cidade 
cenográfi ca para mostrar um pouco da história de 
Campina Grande com réplicas da capela da cidade 
e do Coreto da Vila Nova da Rainha, um dos primei-
ros bairros da cidade. Em 2008, de 30/05 a 29/06, 
o Parque do Povo estará abrigando o 26º Maior São 
João do Mundo.

Para o forró correr solto, o parque também pos-
sui o forródromo, salão em forma de pirâmide onde 
se apresentam grandes estrelas da música nordes-
tina e trios regionais. Não bastasse isso, o turista 
pode se deliciar com a culinária regional. Buchada 
de bode, cuscuz com carne e bolo de milho são al-
gumas pedidas.

Outra atração que vai chamar a atenção do via-
jante é o casamento coletivo. No período de 12 a 20 
de junho é realizado um casamento numérico. Du-
rante o ano, os solteiros procuram casamento e pe-
dem ajuda a Santo Antônio. Quem consegue o seu 
par, casa nessa época para homenagear o santo.

Foto: César de Cesário

Casamento coletivo: pedido feito, 
promessa cumprida na hora do 
“sim” de dezenas de casais
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A festa faz sucesso no Nordeste, mas a invenção 
veio de longe. Os festejos juninos vêm da Europa 
antiga onde, durante o solstício de verão (quando 
o dia fi ca mais curto e a noite mais longa do ano), 
era comemorado o começo da colheita. Comidas, 
bebidas, danças, animais e fogueira, para afastar 
os maus espíritos, eram oferecidos ao deus Juno, 
da fertilidade. Com o crescimento do catolicismo, 
os festejos se transformaram e acabaram por ho-
menagear os santos que nasceram no mesmo pe-
ríodo da antiga festa.

Os jesuítas portugueses trouxeram a festa para o 
Brasil, embora os índios já realizassem rituais tam-
bém relacionados à agricultura, que aconteciam no 
período com o objetivo de ter uma boa colheita. Da 
mistura das comemorações dos índios e jesuítas, as 
festas juninas foram ganhando forma e incorporan-
do o famoso jeitinho brasileiro.

Festas juninas

Como chegar
O Aeroporto Presidente 
João Suassuna, ou de Campina Gran-
de, recebe vôos das principais capitais 
do país. Além disso, como a cidade está 
a 130 km de João Pessoa, é possível pe-
gar ônibus da capital paraibana com saí-
das diárias até a cidade do forró. Há ainda linhas 
de ônibus que partem de diversos estados brasi-
leiros para Campina Grande.

r
te 
pina Gran-

pais capitais 
o a cidade está 
, é possível pe-

í

Foto: Vinícius Lima Nunes

Foto: Vinícius Lima Nunes

Visão do Açude Velho

Campina Grande se 
enfeita para receber 
milhares de turistas
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Museu do Algodão – Instalado na Antiga Esta-
ção Ferroviária de Campina Grande, o prédio, cons-
truído no início do século XX, mantém a originalida-
de da arquitetura e das cores em uma área histórica 
cercada por uma grade de ferro. O museu possui 
tudo que há de mais moderno na área de museolo-
gia, a exemplo da sinalização dos setores. O turista 
pode conhecer o Memorial do Trem, Ciclo do Algo-
dão e a Galeria de Artes Isaías do Ó. O museu funcio-
na todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
O mês de junho é o campeão de visitas por conta do 
Maior São João do Mundo. 

Trem Forroviário – Em época de forró, só mes-
mo um trem desses para movimentar muito mais 
a cidade. O trem sai da antiga Estação Ferroviá-
ria de Campina Grande em direção ao distrito de 
Galante, distante 18 km. É um verdadeiro arraial 
dentro dos sete vagões. A saída é sempre às 10h 
e o retorno às 17h. Os ingressos custam entre 
R$40,00 e R$50,00. Cada vagão leva, em média, 
130 pessoas. 

Açude Velho - Construído em 1828, o açude é 
um cartão-postal da cidade. Com belezas paisagís-
ticas, representa um patrimônio público. O Açude 
Velho foi o suporte por excelência das histórias das 
secas sofridas entre 1845 e 1877. 

Museu Luiz Gonzaga – O museu possui um rico 
acervo com cerca de 5 mil discos, fotos, jornais, en-
trevistas, vídeos e fi lmes sobre o Rei do Baião, Luiz 
Gonzaga. O museu também serve como um centro 
de pesquisa musicográfi ca para divulgação das mú-
sicas regional nordestina e nacional.

Feira Central – Um verdadeiro museu a céu 
aberto. Aqui, o visitante vai encontrar o artesanato 
local (cerâmica, barro, madeira, palha, tapeçaria e 
couro), as comidas típicas, produtos regionais, a lite-
ratura de cordel e os violeiros e os emboladores que 
se apresentam, ocasionalmente, ao vivo. 

Passeios ciclísticos - O Clube Ciclístico de Cam-
pina Grande organiza, periodicamente, passeios de 
mountain bike em trilhas na zona rural (no Brejo e 
no Cariri) em Campina Grande e em cidades vizinhas 
como Areia, Boqueirão, Bananeiras e Ingá.

Pontos de encanto

O Trem Forroviário 
faz a alegria dos 
visitantes no Maior
São João do Mundo

Informações ao turista
Secretaria de Turismo 
(83) 3310-6103

SE
RV
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Para as crianças
“Olha a chuva!...É mentira!”. Quem já foi criança se 
diverte até hoje com brincadeiras como essa das qua-
drilhas juninas. E quem é criança vai se divertir ainda 
mais com as delícias típicas do São João e com as 
muitas quadrilhas, jogos, pescarias, tiro ao alvo, ban-
deirolas, fogueiras e tudo que a fantasia permitir du-
rante o mês de junho. A garotada vai se amarrar nessa 
festa “arretada” de Campina Grande.

Fontes:
www.parahybaconvention.com.br

www.helderdarocha.com.br
www.brasilviagem.com

www.sct.embrapa.br

Foto: César de Cesário
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A CAMINHO DE GOIÁS
Pirenópolis, um lugar onde tradição e natureza se encontram

No interior de Goiás, a 
vida corre na contramão 
do stress

Foto: Alessandra A. Castro
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A
os pés da Serra dos Pireneus, Pirenó-
polis é uma cidade conhecida por suas 
cachoeiras e o estilo de vida bem típico 
e pacato do interior de Goiás. Apesar 
de ser uma cidade bucólica e com um 

pouco mais de 20 mil habitantes, é lá que aconte-
cem festas de grandes proporções. A Festa do Divino 
Espírito Santo é uma delas. Realizada 45 dias após 
a Semana Santa, reúne manifestações religiosas e 
profanas de diversas origens e signifi cados. 

Dentro da Festa do Divino estão as famosas Ca-
valhadas. Manifestação introduzida no Brasil pelos 
padres jesuítas, com a função de catequizar índios 
e escravos. É uma tradição que, desde 1820, mobi-
liza e emociona a população de Pirenópolis. A his-
tória começou no século VI, quando Carlos Magno, 
guerreiro cristão, travou uma batalha épica contra 
os sarracenos, de religião islâmica, pela defesa de 
um território. “A Batalha de Carlos Magno e os 12 
pares da França”, como fi cou conhecido o confl ito, 
acabou tornando-se um símbolo da resistência e 
avanços da religião cristã na luta por terras e novos 

fiéis. Já no século XVIII, motivada por novos con-
flitos religiosos, a rainha Isabel, de Portugal, ins-
tituiu uma representação teatral a ser encenada 
por cavaleiros. Em Pirenópolis, a festa encenada 
leva os turistas a um mundo que parecia existir 
apenas em filmes. 

Considerada uma das mais expressivas do Bra-
sil, tem um longo ritual de três dias seguidos, cujos 
preparativos começam uma quinzena antes, no início 
da Festa do Divino. Durante uma semana os cava-
leiros se reúnem em um campo, que não é o ofi cial, 
para ensaios das corridas que vão executar nos três 
dias do evento. Nesses dias, às 4h, a Banda de Cou-
ros, formada por um saxofonista seguido de vários 
meninos empunhando rústicos tambores de couro e  
executando cantigas melodiosas, percorre a cidade 
a pé avisando a todos que é chegada a hora de se 
levantar. Antes de irem para o “campo de batalha” é 
servido um café reforçado com biscoitos, sucos, re-
frigerantes, bebidas alcoólicas e a “Farofa”, iguaria 
derivada das antigas tropas que vazavam os sertões, 
composta de farinha de mandioca e carnes secas. 

A pequena cidade é 
um retrato de uma vida 
saudável e em paz

Foto: Mauro Cruz



25

ANASTRA
MAGAZINE

Como chegar
Só é possível chegar a Pirenópolis 
através de rodovias. Aqueles que se-
guem de Goiânia usam a BR-060, en-
quanto os que partem de Brasília devem 
ir pela BR-070 ou pela BR-414. 
Há vôos diários para Goiânia, que possui o aero-
porto mais próximo da pequena cidade. 

enópolis 
s que se-

R-060, en-
asília devem

No domingo do Divino, às 13h, começa a apre-
sentação. Tanto cavaleiro quanto os cavalos são 
impecavelmente fantasiados para o combate. 
Tecidos, fitas e plumas são alguns dos adereços 
que compõem essa magia. A batalha é no Cam-
po das Cavalhadas, onde os turistas podem se 
acomodar em camarotes rústicos feitos de paus 
e telhados de palha, semelhantes às palafitas. 

A população da cidade, geralmente, assiste ao 
espetáculo em pé ou em uma pequena arquiban-
cada de tábuas. 

Na abertura solene das Cavalhadas todos os 
grupos folclóricos da Festa do Divino fazem sua 
própria apresentação: Catireiras, Congados, 
Pastorinhas, Dança de Fitas, Banda de Couros, 
a Banda de Música Phoenix e os Cavaleiros 
Mascarados. A abertura com evocação ao Divi-
no, sob execução do Hino do Divino pela Banda 
de Música, é um dos momentos mais emocio-
nantes. Toda a população fica em pé com cha-
péus na mão. A partir daí, são três dias de festa, 
missas, procissões, banda de música, repiques 
de sino, folias na roda, queima de fogo e apre-
sentações folclóricas.

Foto: Mauro Cruz

Árvore do pequi: 
fruta típica da 
região

Foto: Fabiano Badike Macedo

As cachoeiras são 
em grande número 
na região
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Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário - 
Construída em 1728 pelos escravos, é o maior 
e o mais antigo monumento goiano. Em 1941 foi 
tombada como Patrimônio Nacional e restaurada 
em 1997. Em 2002 pegou fogo e foi destruída em 
pouco tempo. A sociedade então, mobilizada pela 
perda, reconstrói a igreja.

Teatro de Pirenópolis - Em 1945 funcionava 
como cinema e depois como fábrica de móveis, ser-
raria e casa comercial. Em 1988 foi tombado, mas 
em 1997 foi isolado por perigo de desabamento. Foi 
assim restaurado em 1999.

Cachoeira da Usina Velha - A 1 km da cidade, 
está localizada em uma propriedade particular. É 
necessário pagar para entrar.

Serra dos Pireneus - Criado em 1987, abriga a 
vegetação rupestre protegida por lei. Possui forma-
ções rochosas datadas de milhões de anos. Nela 
também está localizado o Pico dos Pireneus, divisor 
das bacias hidrográfi cas Platina e Tocantinense.

Ponte sobre o Rio das Almas - Existe desde a fun-
dação do arraial. Em 1941 a ponte em madeira ruiu. 
Em 1946 foi feita uma com alicerces de pedras. Em 
2000 ela foi totalmente reformada.

 Cachoeiras Meia Lua e Fumaça - Localizadas na 
Fazenda Meia Lua, a 6 km da cidade, aos pés da Ser-
ra dos Pireneus. Acesso pela estrada dos Pireneus.

Cachoeiras da Fazenda Bom Sucesso – São 6 
cachoeiras que fi cam a 6 km da cidade. O turista 
paga, em média, R$7,00 para entrar.

Cachoeira do Abade – A aproximadamente 12 km 
da cidade, possui 21 m de queda livre. Há possibili-
dade de camping e hospedagem rústica. Acesso pela 
estrada dos Pireneus. Existem placas indicativas. 
Paga-se uma média de R$10,00 por pessoa.

Cachoeiras dos Dragões – A 40 km da cidade, 
possui 7 cachoeiras. Fica em propriedade particular 
e o ingresso custa, em média, R$ 15,00 por pessoa.

Cachoeira Nossa Senhora do Rosário – Uma ca-
choeira com 42 m e mais 8 menores. Propriedade 
particular. Ingresso custa R$20,00 e fi ca a 36 km 
da cidade. Visitação limitada a 40 pessoas.

Reserva Ecológica Vargem Grande - Cachoeira do 
Lázaro - Localizada no Ribeirão Santa Maria, possui 
uma queda com altura de 15 m. Acesso pela estra-
da para o Parque dos Pireneus, com 2 km de asfalto 
e 9 km de terra. Trilha com 1.300 m de acesso fácil. 
O ingresso custa R$8,00 por pessoa.

á

Pontos de encantos

Foto: Marcos Vieira Na Semana Santa, as 
manifestações religiosas 

se intensifi cam
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Clima - A cidade tem dois períodos bastante distin-
tos. O primeiro é chuvoso e quente, dura de outubro 
a março; o segundo é seco e frio, começa em abril 
e termina em setembro. No entanto, as temperaturas 
geralmente são amenas e agradáveis, com pequenas va-
riações durante o ano. 

Hospedagem - A cidade, por receber muitos visitan-
tes, tem lista extensa de pousadas. Além disso, mui-
tas famílias acabam por alugar quartos e até mesmo 
quintais para os viajantes armarem barracas. Para 
saber mais, acesse: www.pirenopolis.tur.br e clique 
no link hospedagem. 

Turista na cidade - O viajante precisa levar roupas con-
fortáveis, tênis para caminhadas, protetor solar, boné, 
roupas de banho e dinheiro, especialmente quando for 
à cachoeira. Tecnologia não é muito comum em meio à 
natureza,  então os cartões de crédito, embora aceitos 
em alguns lugares, podem fi car para outras diversões.

Vacina - Com febre-amarela ou não, o turista tem que an-
dar sempre prevenido. A natureza é bela, mas há os pe-
rigos. Se for viajar para a região, tome a vacina pelo me-
nos com 10 dias de antecedência, período que ela leva 
para fazer efeito. A vacina tem validade por 10 anos.

EM PIRENÓPOLIS

Informações ao turista
Prefeitura de Pirenópolis
(62) 3331-2633

Para as crianças
Em Pirenópolis as crianças vão se deliciar com as 
cachoeiras, especialmente as rasas, onde tanto 
elas quanto seus pais podem ficar mais tranqüilos. 
É um verdadeiro mergulho na natureza. Outro atra-
tivo para os pequenos são as Cavalhadinhas, reali-
zadas no feriado de Corpus Cristi. São três dias de 
festa com uma representação, feita por crianças de 
até 12 anos, das tradicionais Cavalhadas. 

Fontes:
www.candango.com.br
www.pirenopolis.com.br
www.pirenopolis.tur.br
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Foto: Fabiano Badike Macedo

Foto: Marcos Vieira 

Em Pirenópolis, o contato com a 
natureza é constante e as opções 
estão por toda parte

Turistas e moradores 
aproveitam para 
demonstrar a fé

Guias - É possível contratar guias locais através da As-
sociação dos Condutores de Visitantes de Pirenópolis. 
Veja na página www.atur.com.br/pirenopolis/acvp. 
Uma diária (com até 10 pessoas) custa R$50,00 e 
R$30,00 um passeio histórico com 2h de duração. 

Restaurantes - Há refeição para todos os gostos, espe-
cialmente comidas mineiras e goianas. E já que você 
está em Goiás, vale a pena conhecer o pequi. Fruta tí-
pica da região, muito apreciada, especialmente quando 
feita com arroz ou misturada à galinhada (arroz e fran-
go). A recomendação é comer com cuidado porque o 
caroço da fruta tem muitos espinhos e é preciso roer, 
sem cravar os dentes nele. Os espinhos podem causar 
sérios problemas nas gengivas. Aprendendo a comer, o 
turista vai saborear com prazer essa delícia do cerrado. 
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OURO PRETO
Um pedaço da riqueza do Brasil

T U R I S M O

Igreja do Pilar - A Semana 
Santa agita a cidade

O
uro Preto possui o título de Patrimô-
nio Histórico da Humanidade e não é 
por acaso. A cidade mineira abriga o 
maior conjunto arquitetônico do bar-
roco brasileiro e preserva relíquias 

como as igrejas de São Francisco de Assis, ícone do 
estilo no país e obra-prima de Aleijadinho, e a de 
Nossa Senhora do Pilar, ornamentada com mais de 
400 quilos de ouro. Nas ladeiras da cidade, o turista 
pode ainda apreciar chafarizes, capelas, museus e 
um belo casario colonial que guardam e contam his-
tórias dos séculos XVII e XVIII, épocas de grandeza 
das minas e da Inconfi dência Mineira.

Com toda essa riqueza, o viajante vai ter muito 
que conhecer durante o dia. Desvendar as histórias, 

altares e imagens, garimpar peças nos antiquários 
e feiras de artesanato em pedra-sabão, e caminhar 
pelas ladeiras da cidade, lojas e cafeterias da Rua 
Direita são alguns dos passeios obrigatórios. Para 
quem gosta da noite, Ouro Preto oferece uma in-
fi nidade de bares. Nos fi nais de semana, as fes-
tas são realizadas nas repúblicas, sim, porque a 
cidade é cheia de estudantes. São mais de 200 
moradias que abrigam os cerca de cinco mil alunos 
da Universidade Federal de Ouro Preto. É essa tur-
ma que também agita o cenário em períodos como 
Carnaval - há desfi les de blocos - e Festa do Doze, 
em outubro, quando o aniversário da instituição de 
ensino reúne antigos e atuais estudantes. 

Outro momento em que a cidade fi ca repleta de 

Foto: Neno Viana/
www.barrocopress.com.br
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turistas é a Semana Santa. As procissões e os tape-
tes de fl ores e serragens que colorem ruas e ladei-
ras chamam a atenção dos visitantes. Milhares de 
turistas aproveitam a época para conhecer a cidade 
que possui forte tradição católica.

Nas redondezas - Para quem gosta de explorar, a 
opção é embarcar na antiga maria-fumaça que leva à 
vizinha Mariana. Mais antiga cidade de Minas Gerais, 
preserva até hoje a arquitetura colonial no centro his-
tórico e possui belas igrejas. A poucos minutos de Ouro 
Preto, é menor e tem menos ladeiras que a vizinha. En-
tre as preciosidades da cidade está a Catedral Basílica 

da Sé, concluída em 1760. É uma das mais ricas do 
Brasil, com lustres de cristal da Boêmia, altares suntuo-
sos e um órgão alemão com mais de mil tubos. Em Ma-
riana, você encontra ainda o Museu Arquidiocesano de 
Arte Sacra, com valioso acervo e ateliês especializados 
em oratórios, e a Mina de Ouro da Passagem.

Como chegar
O aeroporto mais próximo 

fi ca em Belo Horizonte, a 107 
km. De carro, o turista pode ir pela BR-
040 e pela BR-356. De ônibus, existem 
diversas linhas que partem de todas as 
regiões do país.

o 
07 
r pela BR-
s, existem 
e todas as

Ouro Preto: suas ladeiras 
e o jeito pitoresco de uma 
cidade histórica

Foto: Neno Viana /www.barrocopress.com.br
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Tapetes com fl ores 
ganham as ruas de 
Ouro Preto durante 

Semana Santa

Foto: Neno Vianna/www.barrocopress.com.br

Informações ao turista
Tel.: (31) 3559-3269
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Fontes: 
www.ouropreto.org.br

www.idasbrasil.com.br
www.cidadeshistoricas.art.br

www.desvendar.com



Parada obrigatória
Casa dos Contos – É um dos mais belos e re-

presentativos atrativos do barroco de Ouro Preto e 
Minas Gerais. Datada de 1784, possui em seu piso 
térreo quatro quartos. Durante o período posterior 
à Inconfi dência Mineira, o prédio passou a servir de 
quartel da Companhia do Esquadrão do vice-rei, com 
o intuito de garantir o poder e a repressão ao movi-
mento da Inconfi dência. Passou a ser chamado com 
o nome atual no período de 1793-1797, quando foi 
sede da administração e contabilidade fazendária 
da capitania. Hoje, funciona como centro de estu-
dos do ciclo do ouro. É tombado pelo IPHAN desde 
1950. Em seu interior são encontradas moedas dos 
séculos XVIII e XIX, mobiliários de época e várias ou-
tras peças utilizadas pela Casa de Fundição, além 
de documentos históricos. Você pode visitar, ainda, 
a antiga senzala que se encontra no subsolo. A en-
trada custa R$3,00. Visitas às segundas, das 14h 
às 18h, terça a sábado, das 10h às 18h, e domin-
gos e feriados, das 10h às 16h. 

Museu da Inconfi dência – Aqui, o turista en-
contra valiosa coleção de objetos e manuscritos 
referentes à Inconfi dência, obras atribuídas a 
Aleijadinho, Xavier de Brito, Mestre Athaíde e Ser-
vas. Possui também indumentárias, mobiliário e 
variados objetos dos séculos XVIII e XIX. Destaque 
para o Panteão dos Inconfi dentes, onde se encon-
tram os restos mortais dos principais nomes do 
movimento, um pedaço da forca em que morreu 
Tiradentes e a primeira edição do livro “Marília de 
Dirceu”. Valor da entrada: R$6,00. De terça a do-
mingo, das 12h30 às 18h.

Capela do Senhor do Bonfi m – Contam que os con-
denados à forca ouviam, aqui, a missa em favor de suas 
almas antes de subirem ao cadafalso. Possui uma facha-
da simples com três portas, não despertando interesse 
maior por parte de pesquisadores. O seu interior, entre-
tanto, apresenta características peculiares em relação às 
demais capelas de Ouro Preto, não possuindo sacristia.

Centro de Artes e Convenções ou Parque Metalúrgico – 
Situado no antigo parque da Escola de Minas da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, possui infra-estrutura para 
receber eventos de até 1.100 pessoas, com salas, audi-
tórios, teatro e espaços para reuniões e exposições.

Chafarizes – Na cidade, aproveite para conhecer 
os chafarizes da Rua da Glória, do Alto das Cabeças, 
do Pilar e o do Rosário.

Igrejas – Conheça as belezas das igrejas de Bom 
Jesus Matozinhos (onde há obras de Aleijadinho e 
Athaíde - sua porta é considerada uma das obras 
de maior importância na arte de Minas Gerais no 
período do século XVIII), Nossa Senhora do Rosário 
(representação máxima da expressão do barroco 
colonial mineiro), Matriz do Pilar (é a segunda mais 
rica do Brasil e abriga o Museu de Arte Sacra), São 
Francisco de Paula (é a igreja barroca de construção 
mais recente e possui uma excelente vista panorâ-
mica da cidade) e São José (diferente das outras, 
possui apenas uma torre que se ergue do terraço 
que a circunda. O traço é de Aleijadinho, o primeiro 
dele nesse segmento).

Parque Estadual do Itacolomi – São 75 km de tri-
lhas para caminhadas leves, acompanhadas por mo-
nitores, e também expedições que chegam a 40 km, 
com belas paisagens descortinadas do alto do Pico 
do Itacolomi, a 1.700 m de altitude. Há ainda miran-
tes naturais, construções históricas como a Casa do 
Bandeirista, do início do século XVIII, e o Museu do 
Chá, com máquinas alemãs da década de 20. Visite o 
parque na época seca, de abril a setembro, mas fi que 
atento porque as temperaturas chegam a fi car próxi-
mas de zero grau. Quarta à segunda, das 8h às 17h, 
com credenciamento feito somente até às 15h.

Maria-fumaça – Datada de 1949, tem interior de 
madeira e desenho semelhante às composições do 
início do século XX. A viagem, que vai até Mariana, é 
curta, apenas 18 km, e dura uns 50 minutos. O tu-
rista aproveita para admirar as paisagens típicas de 
Minas Gerais, formadas por cachoeiras e montanhas. 
O passeio é realizado nos fi nais de semana e feriados. 
O turista desembolsa R$30,00 (ida e volta).

Minas da Passagem – A descida para as galerias 
subterrâneas se faz de trolley (carrinhos nos trilhos). 
São 315 m de extensão e uma profundidade de 120 m. 
Da mina foram retiradas mais de 35 toneladas de ouro. 
Ela é aberta ao público às segundas e terças, das 9h às 
17h, e de quarta a domingo, das 9h às 17h30.  O turista 
paga R$17,00 pelo passeio.

31
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Em Ouro 

PRETO
Hospedagem - Nas grandes festas, as pessoas po-
dem fi car em repúblicas estudantis, além das tradi-
cionais pousadas. Para se acomodar nas repúblicas 
tem que conhecer e pedir permissão para alguém 
que mora lá. Uma dica: para evitar maiores confu-
sões, é melhor mulher fi car em república feminina e 
homem, em república masculina. Mas se você qui-
ser fi car em hotel, acesse o site www.masterturismo.
com.br e clique em serviços e guias de hotéis. Os 
valores para solteiro vão de R$90,00 a R$233,00. 
Para casal, de R$130,00 a R$262,00. 

História – Se você é apreciador da cultura, Ouro 
Preto reserva, em seus enormes casarões, histó-
rias da Inconfi dência Mineira e de grande parte do 
período colonial brasileiro. Aproveite para fazer tu-
rismo histórico.

Na cidade - Prefi ra andar a pé. A cidade tem ruas 
estreitas, o estacionamento é difícil e a sinalização 
não é boa. Use sapatos apropriados, afi nal são 
muitas ladeiras para você desfi lar.

Souvenir - Artesanato em pedra-sabão é típico 
de Ouro Preto. Você pode adquirir uma lembran-
ça nas principais feiras da cidade: do Largo de 
Coimbra e da Associação dos Artesãos de Ouro 
Preto (Avenida Padre Rolim), que funcionam to-
dos os dias. 

Foto: Neno Vianna/www.barrocopress.com.br

As ladeiras de Ouro 
Preto fi cam lotadas no 
carnaval mineiro

Para as crianças

Além de viajar pela história do Brasil, a 
criançada também vai se divertir no pas-
seio da maria-fumaça. É quase uma hora 
de aventura pelos belos cenários mineiros. 
Já no Parque Itacolomi, as crianças vão po-
der entrar em contato direto com a nature-
za. Isso tudo, claro, com os responsáveis 
sempre coladinhos.

Fontes: 
www.ouropreto.org.br

www.cidadeouropreto.com.br
www.cidadeshistoricas.art.br/ouropreto
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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 benefi ciadosNOVOS

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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T U R I S M O

Nas correntezas do Iguaçu
As cataratas são um convite à aventura e à diversão

Foto: Christian Knepper/ 
Banco de Imagens do Embratur

As cataratas são uma 
das maravilhas naturais 

do planeta
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A 
cidade de Foz do Iguaçu tem um pou-
co mais de 300 mil habitantes. Em 
compensação, 71 etnias marcam pre-
sença nesse pedaço do Brasil, sendo 
as mais representativas as vindas do 

Líbano, China, Paraguai e Argentina. Foz do Iguaçu faz 
divisa com a cidade argentina Puerto Iguazu e com a ci-
dade paraguaia Ciudad del Este. Um dos destinos mais 
visitados do país, não é à toa que o turismo movimenta a 
economia do município.

As cataratas são tombadas pela Unesco como Pa-
trimônio da Humanidade. Com 275 quedas d’água, 
com altura entre 75 m e 80 m, Foz do Iguaçu, que em 
tupi signifi ca Água Grande, é, de fato, um espetáculo 
das águas. A maior das quedas é chamada de Gargan-
ta do Diabo, mas na época das cheias o volume é tão 
intenso que as quedas se unem para formar um único 
paredão de água. E o Brasil é privilegiado, já que as 
quedas fi cam de frente para cá. 

Dentro do Parque Nacional, tombado como Patrimô-
nio da Humanidade, os turistas podem aproveitar os mi-
rantes e as passarelas. Nos arredores, os passeios são 
feitos de barco e helicóptero, além de caminhadas e rafting. 
Todos contam com as cataratas como pano de fundo. 

Além de observar as cataratas, é possível fazer 
um passeio pelo Salto do Macuco. Mas é preciso 

ter coragem. A viagem é feita em uma carreta pu-
xada por um jipe até chegar em um ponto onde a 
trilha deve ser feita a pé. Daí, já é possível avistar 
o Grande Salto - uma cachoeira de 20 m. Depois, é 
descer a pé até o Rio Iguaçu, onde fi cam os barcos 
infl áveis. A partir daí, você vai passar por canyons e 
corredeiras para chegar à base das quedas d’água. 
Não é para qualquer um!

Os menos aventureiros podem se deliciar com as 
compras e os jogos. Na Argentina, o turista vai en-
contrar o cassino mais badalado da área, o Casino 
Iguazú, com roletas, caça-níqueis... Se você ganhar 
alguma graninha pode continuar a aventura com as 
compras na Ciudad del Este, no Paraguai. Os preços 
dos produtos são em conta. Os maiores atrativos 
são os eletroeletrônicos. A dica é comprar em lojas 
grandes para não cair na compra de produtos fal-
sifi cados. Lembre-se que terá que pagar impostos, 
portanto, informe-se sobre o valor da cota em vigor 
ao atravessar a fronteira.

Para os entusiastas da tecnologia, o passeio in-
dicado é uma visita à Hidrelétrica de Itaipu, a maior 
em operação no mundo todo. É preciso agendar 
com antecedência, mas o turista pode fazer um tour 
técnico e conhecer o funcionamento diário da usina, 
inclusive com opção de seguir até as turbinas.

Emoção nos passeios 
de barco em meio à 
exuberância da natureza

Foto: Christian Knepper/Banco de 
Imagens do Embratur
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Parque das Aves – Em uma trilha de 800 m 
por entre a mata, o turista passa por viveiros in-
tegrados à floresta. Os viveiros denominados “flo-
resta” e “pantanal” alcançam 630 m² de área e 8 
m de altura e representam o habitat de avifauna 
desses ecossistemas brasileiros. No parque exis-
tem mais de 500 aves de diversas espécies do 
Brasil e de outros continentes. Lá, você tem es-
tacionamento, telefone público, sanitários e uma 
lanchonete. O parque está a 8 km do centro de 
Foz do Iguaçu pela Estrada das Cataratas. Abre 
todos os dias às 8h30 e fecha às 17h30. O va-
lor da entrada é de R$16,00 para brasileiros e 
R$25,00 para estrangeiros.

Mineral Park – Mais completo parque mineral 
do país, está distante 1.000 m do Parque Nacional 
do Iguaçu - no principal corredor turístico de Foz do 
Iguaçu - Rodovia das Cataratas, km 16. Possui tri-
lhas sob uma reserva de mata natural que leva às 
minas de pedras preciosas. Há um museu onde o 
turista pode observar os minerais (imponentes pelo 
seu tamanho e beleza) encontrados em diversas re-
giões brasileiras. Entre os minerais expostos, pode-
se conhecer fósseis com aproximadamente 200 mi-
lhões de anos, ametista com cerca de uma tonelada 
e um grande número de outros minerais. Abre às 9h 
e fecha às 17h. Os brasileiros pagam R$12,65; os 
nascidos no Mercosul pagam R$17,10; e os estran-
geiros de outros países pagam R$20,15. No parque 
há lanchonetes, restaurantes e toda uma infra-es-
trutura para o conforto do turista.

Passeio do Macuco Safári – O passeio dura 1h40 
e custa R$156,00 por pessoa. Há saídas das 8h às 
das 8h às 17h, todos os dias, com exceção de se-
gunda-feira, quando o movimento começa às 13h. 
Há barcos com capacidade para até 25 pessoas. A 
idade mínima é de 14 anos.

Hidrelétrica de Itaipu, Ecomuseu e iluminação da 
barragem - Inaugurada em 1987, é uma obra voltada 
especifi camente para a ecologia da região. O objeti-
vo é assegurar a pesquisa, a preservação, a conser-

Nas belezas do Iguaçu

O turista pode 
conhecer tudo do 

alto em passeio de 
helicóptero

Foto: Christian Knepper/Banco de 
Imagens do Embratur
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vação, a interpretação e a dinamização do conjunto 
de elementos naturais e culturais da região. Em seu 
interior estão objetos oriundos das escavações da 
hidrelétrica, assim como espécies de peixes e ani-
mais existentes na área do reservatório. Lá, existem 
laboratórios de estudos e pesquisas sobre o meio 
ambiente, atendimento às escolas, ofi cinas de cria-
ção e conservação, biblioteca especializada, expo-
sições volantes e participação e apoio aos eventos 
regionais de cunho cultural. Hidre lé tri ca - Há visitas 
panorâmicas todos os dias às 8h, 9h, 10h, 14h, 
15h e 15h30. O valor da entrada é de R$17,00. 
Já para quem quiser visitar o museu, a entrada é 
gratuita. Funciona de terça à quinta, das 8h30 às 

11h30 e das 14h às 17h30. No domingo, o horário 
de funcionamento é das 14h às 17h30. A ilumina-
ção da barragem é feita sexta e sábado, às 20h30 
e às 21h30 no horário de verão. O valor por pessoa 
é de R$6,00. Informações sobre passeios em Itaipu: 
08006454645.

Marco das Três Fronteiras - Obelisco construído 
em pedra e cimento, pintado com as cores nacio-
nais, o Marco das Três Fronteiras estabelece o limite 
territorial e a soberania do Brasil com a Argentina e 
o Paraguai. Localizado a 6 km do centro da cidade, 
foi inaugurado em 1903, juntamente com o marco 
argentino, através de uma comissão estratégica 
dos dois países. O local possui estacionamento, 
lanchonete, loja de artesanato, playground e um 
mirante, de onde o visitante tem a oportunidade de 
observar a localização simultânea dos três países 
fronteiriços e visualizar o encontro das águas do 
Iguaçu com as do Paraná. Aberto todos os dias das 
9h às 17h. Gratuito.

Ponte da Amizade – A Ponte Internacional da 
Amizade foi inaugurada em 1965 e possui uma ex-
tensão de 552,40 m. Tem um vão livre de 303 m, o 
maior do mundo em obra de concreto, e 13,50 m de 
largura e 78 m de altura.

Como chegar
Há vôos diários partindo 

das principais capitais do país 
para Foz do Iguaçu. Para quem 
vem do Norte ou do Sul o acesso é pela BR-
116 até Curitiba e BR-277. Há também vá-
rias linhas de ônibus saindo das principais 
cidades do Brasil.

artindo 
do país 
ra quem 

Foto: Editora Peixes/
Banco de Imagens do Embratur

Safári de barco nas 
cataratas é uma das 

aventuras que encantam 
brasileiros e estrangeiros
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Informações ao turista
Tel.: 0800451516

SE
RV

IÇ
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Quedas – Se for época de verão, vá com roupa de 
banho. Se for no inverno, leve capa de chuva. Com 
certeza você vai sair molhado, mas pelo menos pode 
evitar um estrago maior. 

Passeio de helicóptero – Os passeios duram, geral-
mente, 10 minutos. Você pode sobrevoar as catara-
tas, a Usina de Itaipu, o centro de Foz e o Monumento 
das Três Fronteiras. O passeio tem saída com, no mí-
nimo, 4 pessoas. O turista deve desembolsar mais de 
R$200,00 para ver do alto as belezas do lugar. 

Compras em Ciudad del Este – O Real é aceito nas 
compras. Veja qual o valor que você pode comprar 
sem ter que pagar os impostos. Na volta, venha de 
táxi ou de ônibus. São comuns assaltos a pedestres. 

Evite fazer compras nas quartas e aos sábados, 
quando o movimento de sacoleiros é maior.

Trânsito – É fácil dirigir em Foz do Iguaçu. A cidade 
é bem sinalizada e não há difi culdades para chegar 
aos lugares. Quando atravessar para Ciudad del 
Este é preferível ir de táxi ou de ônibus.

Melhor época - O verão é a melhor época para visitar as 
cataratas, quando o volume de água é maior, as chuvas 
são mais rápidas e as árvores ainda estão fl oridas. Já 
nos meses de setembro e outubro chove bastante. 

Aventura – O turista pode aproveitar para fazer arboris-
mo, rapel, rafting e escalada em rocha. Leve sapatos 
apropriados para uma vida de aventura e adrenalina.

Para as crianças
É fácil saber que as crianças, espe-

cialmente as aventureiras, vão adorar 
as águas do Iguaçu. Água, natureza, di-
versão e adrenalina vão fazer com que 
a criançada se divirta para valer. Em lu-
gares com tantas aventuras, a atenção 
deve ser redobrada, afi nal os pequeninos 
costumam sumir das vistas dos adultos 
com uma rapidez incrível. Então, olho ne-
las e boas férias!

Fontes:
www.fozdoiguacu.pr.gov.br

www.ecodestino.com.br
www.citybrazil.com.br

Em Foz pela primeira vez

São 275 quedas d´água 
em um dos espetáculos 
da natureza

Foto: Christian Knepper/Banco de 
Imagens do Embratur
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1º CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA DA 

ANASTRA

Um clique no Brasil e no talento dos nossos associados!

Inscrições de 1º de novembro de 2007 a 1º de março de 2008

Premiação para cada categoria

1º lugar - uma cabine dupla no Cruzeiro 
Recife/Fernando de Noronha/Recife
16 a 19 de março de 2008
2º lugar - um leito em cabine dupla 
no Cruzeiro Recife/Fernando de Noronha/Recife
16 a 19 de março de 2008
3º lugar - uma passagem aérea ida e volta 
para qualquer capital brasileira

Informações - www.anastra.com.br 

Inscrições de 1º de novembro de 2007 a 1º de março de 2008

O
Categorias

Cor e P&B  

1º Concurso 
de FOTOGRAFIA  
da Anastra  

UM CLIQUE NO SEU TALENTO

O 
1º Concurso de Fotografi a da Anas-
tra está lançado. Agora é com você, 
associado. Basta fi car atento ao 
site www.anastra.com.br e torcer 
para que seus amigos que se ins-

creveram saiam premiados desse concurso que 
movimenta a associação.

Os primeiros colocados ganharão cabine du-
pla para o cruzeiro Recife/Fernando de Noronha/
Recife, no período de 16 a 19 de março de 2008, 
quatro dias e três noites, com refeições e bebidas 
incluídas, excluídos da responsabilidade da ANAS-
TRA as passagens e os traslados até o ponto de 
embarque, assim como as despesas ou prejuízos 
causados por cancelamentos ou atrasos; aos au-
tores das fotos classifi cadas em segundo lugar as-
segura-se um leito em cabine dupla para o cruzeiro 
Recife/Fernando de Noronha/Recife, no período de 
16 a 19 de março de 2008, quatro dias e três noi-

tes, com refeições e bebidas incluídas, excluídos 
da responsabilidade da ANASTRA as passagens e 
os traslados até o ponto de embarque, assim como 
as despesas ou prejuízos causados por cancela-
mentos ou atrasos; para os classifi cados 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 fi cha de inscrição, excluídos da responsabilidade 
da ANASTRA as despesas ou prejuízos causados por 
cancelamentos ou atrasos.
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VI Olimpíada da Justiça
Integração, competição e conquistas

João Pessoa recebeu de braços abertos as 17 
delegações de 21 estados que marcaram pre-
sença na VI Olimpíada da Justiça no pe ríodo 
de 27 de outubro a 3 de novembro de 2007. 
Mais de 800 atletas e 200 apoiadores partici-

param do evento. Ao todo, foram 19 modalidades de 
competição. O grande campeão foi o Grupo de Espor-
te do TRT6 (Grude 6), de Pernambuco. Os estados de 
Minas Gerais e Ceará, apesar de serem novatos nas 
olimpíadas, também mostraram um bom desempe-
nho e levaram medalhas para casa. Minas conseguiu 
duas medalhas de ouro, enquanto o Ceará levou três, 
sendo duas de prata e uma de bronze.

A abertura do evento foi realizada no Colégio 
Pio X e contou com a participação de diversas au-

toridades, entre elas a ministra Maria Calsing, do 
Tribunal Superior do Trabalho, desembargadora 
Ana Clara Nóbrega, presidente do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Paraíba, juíza Ana Madruga, 
também da 13ª Região; desembargador presiden-
te Eridson Medeiros e juíza Maria de Lourdes Lei-
te, ambos do Tribunal Regional do Trabalho do Rio 
Grande do Norte, e o médico e deputado federal 
Manoel Junior (PSB-PB).

O encerramento foi na ASTRA 13, onde houve 
a divulgação dos resultados dos jogos e dos re-
cordes alcançados. 

Nas páginas do Magazine Anastra você pode 
conferir momentos marcantes desse evento de in-
tegração dos nossos associados.

40

Ministra Maria Calsing e Herley de 
Carvalho Silva (ASDR) fazem jogo 

amistoso na abertura dos jogos
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2 1
1. NATAÇÃO - Um esporte de destaque que reve-
la talentos da nossa associação 2. PEIXINHO 10 - 
ASDR faz bonito na apresentação das delegações 
e TOCHA OLÍMPICA é levada por Janaína Baracuhy. 
3. CICLISMO - Atletas disputam medalhas às mar-
gens da Lagoa do Parque Solon. 4. DUELO - Técni-
ca, concentração e superação nas provas de judô. 
5. VELOCIDADE - Associados quebram recordes na 
pista da UFPB

3

5

4



42

ANASTRA
MAGAZINE

E S P O R T E

7
86

9
10

146. MEDALHAS - Atletas caem na água para conquistar mais recordes nas pisci-
nas da Paraíba. 7. SALTO - Velocidade e força sob o sol do Nordeste. 8. JOGOS 
À BEIRA-MAR - Sangue ferve nas areias quentes da praia de Tambaú. 9. PAR-
TICIPAÇÃO - Aposentada paraense, Maria Adélia Mercês Oliveira, é presença 
em todas as olimpíadas. 10. CEARÁ - Atletas de primeira viagem fazem bonito 
nas olimpíadas. 11. SUOR -  A come moração é vibrante depois do esforço e da 
superação. 12. ALEGRIA - Integração e amizade fazem parte do show. 13. NA 
MESA - Expectativa, observação e descontração. 14.SORRISO - Um momento 
de felicidade solitária

13

1211
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15. DARDOS - Força e determinação lançadas ao 
vento. 16. FESTA - O som de quem está de bem com 
a vida. 17. FUTEBOL SOCIETY - Um dos destaques das 
olimpíadas. 18 - VITALIDADE -  A vida começa aos 40. 
19. TIRO - Para quem tem técnica, fi rmeza e sangue frio. 
20. ÁGUA - Um banho de recordes nas piscinas da cida-
de. 21. NA CESTA - Basquete também mostra sua força 
nos jogos. 22. PREMIAÇÃO - Juíza Ana Clara (presidente 
da 13°Região) recebe prêmio das mãos de Alexandre 
Gouveia, presidente da Anastra. 23. XADREZ - Estraté-
gia e concentração no jogo dos reis

19
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15

16
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22 23
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Fotos: Flaubert Barbosa dos Santos Júnior e Leonardo de Souza Batista
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Em julho será a vez de Campos do Jordão 
aparecer nas páginas do Magazine Anastra. 
Durante o mês de férias, a cidade é invadida 
pela música erudita. É a época do Festival de 
Inverno de Campos do Jordão. Desde 1969, 
o lugar é palco do mais importante festival 
de música erudita do Brasil. Idealizado pelo 
Maestro Eleazar de Carvalho e priorizando a 
formação de músicos e regentes, o festival 
recebe a participação dos mais importantes 
nomes da música do Brasil e do mundo. Em 
Campos do Jordão, o turista pode aproveitar 
também para fazer passeios ao Horto Flores-
tal, Pico do Itapeva, Morro do Elefante e Pedra 
do Baú. Um roteiro deslumbrante. 

SUDESTE

MAGAZINE 
ANASTRA3
Veja a programação da próxima revista

MAIO/JUNHO/JULHO 

E
a
D
p
I
o
d
M
f
r
n
C
t
t

Na revista nº 3 você conhecerá as praias do Ceará. Há belezas raras nessa 
parte do litoral brasileiro. Canoa Quebrada, ao extremo leste da costa (180 
Km de Fortaleza), é uma delas. Possui um cenário encantador com suas 
falésias e folclore. Nos fi nais de semana, a vida noturna é intensa. Já para 
os turistas que gostam do dia, praias espetaculares como as de Cumbuco, 
Pecém e Prainha estão a poucos quilômetros da capital. Para quem gosta 
de dunas, Jericoacoara espera de braços abertos. É considerada uma das 
praias mais lindas do mundo.

NORDESTE

tal
do 
t

No próximo trimestre será época de baixas temperaturas. Turistas 
de todos os lugares vão para o Sul atrás de neve, lareira, vinho...e 
chegam a São Joaquim. Considerada a cidade mais fria do Brasil, é 
conhecida como a “Cidade da Neve”. O Magazine Anastra se antecipa 
para ajudá-lo a planejar uma viagem de sonhos. As nevascas geral-
mente ocorrem entre junho e agosto, estendendo seu branco lençol 
sobre os montes, telhados, montanhas, planaltos, vales e taipas cen-
tenárias. As fortes geadas também são comuns e contribuem para 
a beleza da região. Meses antes do frio, em abril, a cidade oferece 
outros espetáculos aos seus turistas. A fl orada e a colheita da maçã, 
símbolos da Festa Nacional da Mação, são alguns deles.

SU
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As crianças terão vez no próximo Magazine 
Anastra. Iremos dar dicas preciosas do que elas 
podem curtir em todas as regiões que serão des-
taque aqui. Fique atento!

Bonito faz jus ao nome. A cidade, 
no Sudoeste do Estado de Mato 
Grosso do Sul, pode ser visitada 
em qualquer época do ano, mas o 
ideal é que seja entre dezembro e 
março – a época das chuvas. Du-
rante essa temporada a vegetação 
está verde, os animais aparecem 
por conta dos alimentos em abun-
dância, o nível dos rios está alto e 
as cachoeiras estão caudalosas. As 
crianças vão adorar cair nos rios de 
águas cristalinas repletos de pei-
xes. É um verdadeiro mergulho na 
natureza. Você vai conferir as bele-
zas de Bonito na próxima edição. CE

N
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No mês de junho a Região Amazônica é palco de um dos maio-
res festivais do Brasil. O Festival Folclórico de Parintins, ou a 
festa do boi, como é chamado pelo povo, é um evento marcado 
nas agendas de vários turistas brasileiros e estrangeiros. Duran-
te três dias, os bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul) se 
apresentam no “bumbódromo”, local com capacidade para mais 
de 30 mil expectadores. No período da festa, cerca de 100 mil 
pessoas invadem a ilha de Parintins. Você terá a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre esse evento aqui nas páginas 
do Magazine Anastra.N

OR
TE
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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 Tropical 
Hotéis

CEARÁ

Água Marinha Hotel, Hotel Costa do Mar, Magna Praia 
Hotel, Hotel Luzeiros, Hotel Olympo, Sonata de Irace-
ma, Comfort Fortaleza (Atlantica Hotels International) 
e Quality Fortaleza (Atlantica Hotels International)

DISTRITO FEDERAL

Bonaparte Suítes, Carlton Hotel, Hotel St. Paul, Ku-
bitschek Plaza, Manhattan Hotel, San Marco Hotel, 
Metropolitan Flat (Atlantica Hotels International), 
Quality Resort Lakeside (Atlantica Hotels Internatio-
nal), Comfort Suites Brasília (Atlantica Hotels Inter-
national), Comfort Taguatinga (Atlantica Hotels Inter-
national), 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 Lond-
ge Hotel, Marinas Praia Hotel, Netuanah Hotel, Ouro 
Branco Praia Hotel, Pousada Aruanã, Pousada Corais 
de Carapibus, Rede Blue Tree de Hotéis, Tropical Ho-
téis, Village Hotel

HOTÉIS 

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 fi xos e móveis convencionais), 
exceto manutenção que será a preço de custo pela tabela Dentalshow.

SOL & MAR

Desconto de 4% em pacotes, excursões e cruzeiros; 50% na adesão aos Programas 
COOPERFÉRIAS, séries Ouro e Prata, e 25% no programa COOPERFÉRIAS da série Bronze. 

Desconto especial na aquisição da Propriedade de Férias. 

TURISMO
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PARANÁ

Bristol Hoteis, Comfort Hotel Curitiba, Comfort Suites 
Londrina (Atlantica Hotels International), Quality Hotel 
Curitiba (Atlantica Hotels International), Four Points 
Sheraton Curitiba (Atlantica Hotels International), Ho-
teis e Resorts Mabú, Radisson Hotel Curitiba (Atlanti-
ca Hotels International), Tropical Hotéis

PERNAMBUCO

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

RIO DE JANEIRO

Comfort Suites Rio Centro (Atlantica Hotels Interna-
tional), Hotel Portinar, Comfort Suites Macaé (Atlan-
tica Hotels International)

RIO GRANDE DO NORTE

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

RIO GRANDE DO SUL

Comfort Inn Porto Alegre, Comfort Centro Adminis-
trativo (Atlantica Hotels International)

SANTA CATARINA

Bristol Hotéis, Sleep Inn Joinville (Atlantica Hotels 
International)

SÃO PAULO

Bristol Hoteis Comfort Hotel Guarulhos (Atlantica 
Hotels International), Comfort Suites Campinas 
(Atlantica Hotels International), Quality Resort Ara-
çatuba (Atlantica Hotels International), Saint Peter 
Hotel (Atlantica Hotels International), Sleep Inn Gal-
leria (Atlantica Hotels International), Clarion Berrini 

(Atlantica Hotels International), Clarion Jardim Euro-
pa (Atlantica Hotels International), Comfort Downto-
wn (Atlantica Hotels International), Comfort Franca 
(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 Inter-
national), Park Suites ITC Nova Faria Lima (Atlantica 
Hotels International), Quality Faria Lima (Atlantica 
Hotels International), Quality Jardins (Atlantica Ho-
tels International), Quality Moema (Atlantica Ho-
tels International), Quality Resort & Convention 
Center Itupeva (Atlantica Hotels International), 
Quality Resort & Convention Center Lins (Atlanti-
ca Hotels International), Quality Suites Congonhas 
(Atlantica Hotels International), Quality Suites 
Garden Quality Suites Imperial Hall (Atlantica Ho-
tels International), Quality Suites Long Stay Bela 
Cintra (Atlantica Hotels International), Quality Sui-
tes Long Stay Vila Olímpia (Atlantica Hotels Inter-
national), Quality Suites Santo André (Atlantica 
Hotels International), Radisson Faria Lima (Atlan-
tica Hotels International), Saint Paul Plaza Hotel 
(Atlantica Hotels International), Sleep Inn Ribeirão 
Preto (Atlantica Hotels International), Comfort Ho-
tel Downtown, Comfort Hotel Guarulhos, Comfort 
Moema, Comfort Nova Paulista, Comfort Suites 
Alphaville (Atlantica Hotels International), Comfort 
Suites Oscar Freire, Park Suites ITC, Quality Fa-
ria Lima, Quality Jardins, Quality Moema, Quality 
Resort Araçatuba (Atlantica Hotels International), 
Quality Suites Alphaville (Atlantica Hotels Interna-
tional), Quality Suítes Congonhas, Quality Suites 
Garden (Atlantica Hotels International), Quality 
Suites Imperial Hall, Quality Suites Long Stay Bela 
Cintra, Quality Suites Long Stay Vila Olímpia, Qua-
lity Suites Santo André, Clarion Alphaville (Atlanti-
ca Hotels International), Clarion Berrini , Clarion 
Jardim Europa, Radisson Faria Lima

SERGIPE
Quality Hotel Aracaju (Atlantica Hotels International)
Todo o Brasil.
Desconto na aquisição do Titulo.
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Fone: (61) 3322-7615 - Fax: (61) 3226-9461

Preservar para sobreviver, 

a natureza é vida.
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