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Após um período de euforia, com grande fluxo financei-
ro abarrotando o mercado, o consumo começa a cair. 
Sem deixar de lado a possibilidade de continuarmos 
crescendo, nos meses de abril e maio dois grandes te-
mas econômicos dominaram os noticiários nacionais. 

O primeiro vincula-se à produção de alimentos e envolve uma 
situação global que escapa das nossas fronteiras. É uma preo-
cupação importada dos países desenvolvidos que, depois de li-
mitarem a sua base produtiva na indústria de transformação e 
primarem por atividades predatórias, pretendem regular o desen-
volvimento das outras nações com o intuito de se evitar a escas-
sez em suas prateleiras. 

O segundo está na alta dos preços. É a inflação doméstica 
que também está atrelada aos alimentos e repercute a alta 
dos grãos de soja, arroz em casca e milho. O avanço do IGP-M 
de maio para 4,7%, índice acumulado apenas nos primeiros 
cinco meses de 2008, vem causando alarde. E não é para me-
nos. Durante muitas gerações vivemos com inflação alta. Em alguns momentos atingimos situações insus-
tentáveis que proporcionaram a especulação, enchendo os bolsos de alguns e enterrando as esperanças da 
grande maioria. Sustentar as despesas mensais era uma aventura. Pela manhã um preço, no meio da tarde, 
outro, e, no final da noite, os mesmos produtos recebiam uma terceira etiqueta de valor. O dragão, figura len-
dária que aterrorizava os povos, tornou-se, naqueles dias, o ícone de representação da inflação e sua figura 
nunca mais se desvinculou dos preços altos.  

Em meio a este cenário, os servidores públicos federais terão que lidar com mais uma preocupação: a ques-
tão salarial. Recentemente, o ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, em entrevista que foi amplamente 
divulgada, afirmou que chegou o momento de definir outras fórmulas para corrigir distorções salariais, e com-
pletou que não é possível continuar reorganizando as carreiras permanentemente. Alegou que já contratou re-
ajustes até o final do governo, em 2010, e que o acúmulo será maior do que a inflação. As palavras do ministro 
acenam para novos tempos, quando a chave do cofre estará mais difícil de ser usada.

 As últimas décadas nos dão a certeza de que nenhuma categoria é tão prejudicada em tempos de vacas 
magras como a dos servidores públicos. Com um enorme histórico de perdas e reposições defasadas, planos 
econômicos e suas derivações ainda em aberto, nossas reivindicações acabam sempre no plano político. As pere-
grinações ao Congresso acabam por se tornar a nossa principal atividade e minimizam a organização corporativa. 
Em tempos de eleições esse procedimento tem dado resultado. Nossas reivindicações tornam-se moeda de troca 
e, entre um apoio aqui e outro ali, vamos solucionando as questões. Com certeza não será sempre assim. 

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), da Câmara dos Deputados, o PL 4497/2001, 
de autoria da deputada Rita Camata (PMDB-ES), conhecido como a “Lei de Greve dos Servidores”. O projeto re-
gulamenta o artigo 37, VII, da Constituição Federal, estabelecendo regras próprias para as paralisações. O texto 
final substituirá a decisão do STF de que, por falta de normas específicas, para os servidores públicos se aplicam 
as mesmas regras existentes para os trabalhadores das empresas privadas. A matéria, depois de passar pela 
Câmara, será examinada no Senado e, até a aprovação, muita água vai rolar debaixo da ponte.

O texto atual obriga o administrador público a avaliar as reivindicações das categorias em 30 dias e, se for 
o caso, apresentar as ressalvas ou ajustes. Serão mais 45 dias de negociações. As paralisações antes do final 
do prazo serão consideradas ilegais. Nas hipóteses de greve poderão ocorrer o desconto dos dias parados e as 
anotações de faltas nas fichas funcionais. A declaração dos setores prioritários para o funcionamento da máquina 
pública, como segurança, saúde, fiscalização, ficou sob responsabilidade de cada estado.

A norma será bem-vinda desde que não sufoque a possibilidade reivindicatória, impedindo a atuação corpora-
tiva na luta pela manutenção da qualidade de vida dos servidores e de suas famílias, sejam eles ativos ou inativos. 
A luta das entidades é não permitir que a lei seja como uma gravata apertada que mantém o servidor elegante, 
ainda que impedido de respirar.

Nos últimos semestres, após a implantação do Plano de Cargos e Salários em vigor, os servidores do Judiciário 
permaneceram silentes. Porém, não é o momento de esperar para vê, mas o de retornarmos a nossa tradição 
de correr ao Congresso, acompanhar o desenvolvimento das matérias que tratam do servidor público, informar e 
mobilizar a categoria. Enfim, defender nossos interesses.

Alexandre Moreira Gouveia Santos

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

Foto: Arquivo Anastra

ECONOMIA, SERVIDORES E A LEI DE GREVE



7

ANASTRA
MAGAZINE

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

NOVIDADE NA VII OLIMPÍADA
Filhos de associados poderão participar

Após alguns anos de aprimoramento, 
quando o aprendizado permitiu corri-
gir rumos e acertar ponteiros, as ati-
vidades da Anastra na área do espor-
te assumem um novo desafio. A VII 

Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, evento 
que coloca em contato servidores do judiciário tra-
balhista de todo o Brasil, entrou de forma definiti-
va para o calendário das associações regionais. Na 
edição deste ano, de 8 
a 15 de novembro, em 
Fortaleza, os jogos tra-
zem uma grande no-
vidade. Atletas entre 
10 e 16 anos, filhos 
de servidores filiados, 
poderão participar em 
cinco modalidades.

Diante da dificulda-
de para a disputa de 
equipes, a opção foi 
por esportes de desem-
penho individual. Se-
rão abertas inscrições 
para disputa de provas 
de natação, judô, tênis, 
tênis de mesa e atletis-
mo. A proposta original, 
que servirá como base de normatização pelo Comitê 
Olímpico, prevê a distribuição dos competidores em 
três faixas etárias: 10/11 anos; 12/13 anos e 14/15 
e 16 anos. A intenção é evitar uma diferença física 
desproporcional, capaz de minar o interesse dos jo-
vens no esporte competitivo. 

Os atletas serão distribuídos por categorias, fe-
minino e masculino, e deverão comprovar condição 
física para praticar o esporte escolhido através de 
declaração dos pais e atestado médico fornecido 
pelos médicos dos Tribunais Regionais e do TST. 
Evitando a participação isolada dos menores, só po-

derão competir os atletas que comparecerem acom-
panhados de um dos pais.

A participação dos jovens atletas não contará 
pontos para as delegações e o objetivo da Anastra 
é integrar a família dos servidores de todo o Brasil. 
Diversos filiados que participam dos jogos nacionais 
possuem filhos dedicados ao esporte e a Anastra 
está criando a possibilidade de pais e filhos partici-
parem juntos de um mesmo evento. 

A prática esportiva, além de criar hábitos saudá-
veis entre os jovens e afastá-los de atividades peri-
gosas, aproxima os familiares que passam a ver no 
esforço do atleta uma meta a ser superada. 

Em julho, o Comitê Olímpico se reunirá em Belo Ho-
rizonte. Na pauta já está agendada a discussão sobre 
as normas para a participação dos adolescentes.      

Com a inclusão dos jovens nos jogos nacionais, 
a Anastra dá um grande passo para agregar as famí-
lias dos servidores em seus projetos.

Flaubert Barbosa dos Santos Júnior

Foto: Arquivo Anastra
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P O L Í T I C A

Magazine Anastra - O Brasil pode ser considerado 
um país negro e preconceituoso?
Paulo Paim - Sim, um país que discrimina sua raça. 
Hoje, 90% dos pobres no Brasil são negros. A maio-
ria mora em favelas. De cada dez assassinatos, oito 
são de negros. Somos a maior nação negra fora da 
África e fomos o último país a abolir a escravidão, 
em 1888. Hoje, temos 5 mil km de área quilombola 
e apenas 92 km estão legalizados. Essa é a gran-
de luta agora no momento. O preconceito existente, 
ainda hoje, mostra que na realidade a abolição ain-
da não está conclusa. 

Magazine Anastra - Por isso a defesa do sistema de 
cotas para negros nas universidades? Esse sistema 
não fere a constituição e não acaba sendo discrimi-
nação ter cotas para negros em um país de pobres?
Paulo Paim - De jeito nenhum. Na verdade, as 
cotas vêm para beneficiar quem está à mercê das 
oportunidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
elas existem desde 1964. E é graças a esse sistema 
que Barack Obama é hoje o candidato negro que 
pode vir a ser presidente do país. Os EUA têm 11% 
da população negra. O Brasil tem mais de 50%. Lá, 
comparado com nosso país, há o dobro de negros 
freqüentando a universidade. Eu acredito que se fe-
risse a Constituição o Congresso nem aceitaria dis-
cutir sobre o assunto. Acredito também que o siste-
ma de cotas deva ser implantado não apenas para 
negros, mas para pobres, índios...

Magazine Anastra - O que as cotas para negros trazem 
de ganhos para as pessoas que nela se enquadram?
Paulo Paim - Se você pegar pesquisas, verá que 
elas revelam que os negros ocupam cargos de me-
nor destaque e recebem salários mais baixos. Da-

dos do Instituto de 
Pesquisa Econômi-
ca Aplicada – IPEA – 
mostram que a renda 
dos negros equivale 
a 53% da renda dos 
brancos. Dos trabalhadores sem carteira, 55,4% 
são negros e no serviço doméstico eles são 59,1%. 
Temos um milhão a mais de negros desempregados 
do que de brancos. O sistema de cotas vem para 
travar uma guerra contra esses dados, mudar a re-
alidade do povo brasileiro e garantir acesso a quem 
tem direito e é discriminado.

Magazine Anastra - O que o Estatuto da Igualdade 
Racial traz em relação à questão racial? A Câmara e 
o Senado estão sensíveis à proposta?
Paulo Paim - O estatuto traz as ações afirmativas 
para o debate e a realidade. Nele, prevemos várias 
ações em saúde, educação, cultura, lazer, liberda-
de de consciência, diretos da mulher negra, rema-
nescentes e quilombolas, mercado de trabalho, en-
tre outras. O Senado está sensível. A Câmara nem 
tanto. São dez anos de luta, mas esperamos que, 
ao se completar 120 anos de abolição, haja maior 
empenho para a aprovação do estatuto. Claro que 
é preciso mobilizar e participar de movimentos, 
audiên cias, e pressionar.

Magazine Anastra - Quais ações do estatuto quan-
to à educação e ao mercado de trabalho?
Paulo Paim - Fora a questão do sistema de cotas 
para negros nas universidades, nossa proposta pre-
vê que a disciplina “História Geral da África e do 
Negro no Brasil” seja integrada obrigatoriamente ao 
currículo dos ensinos fundamental e médio, público 

O senador Paulo Paim (PT-RS) é um dos mais fortes de-
fensores da questão racial no Congresso Nacional. À frente 
de várias lutas em defesa dos negros, Paim concede entre-
vista exclusiva para o Magazine Anastra. Entre os assuntos 
de destaque estão as cotas nas universidades, a situação 
atual do afro-descendente no país e a aprovação do Estatuto 
da Igualdade Racial. Confira!

RAÇA NEGRA
“A abolição ainda não está conclusa”

Foto:Comunicação/gabinete
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e privado. É uma forma de mostrar a importân-
cia do negro para a construção do nosso país. Na 
questão do mercado de trabalho, propomos por-
centagem de negros em novelas, filmes, peças 
publicitárias, bem como participação de, no míni-
mo, 20% de trabalhadores negros nas empresas 
com mais de 20 empregados. 

Magazine Anastra - Em 2008, a abolição completa 
120 anos, o que isso significa?
Paulo Paim - Queremos que nossa luta seja reco-
nhecida, que o estatuto seja aprovado e que o 20 de 

novembro, Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência 
Negra, seja transformado em feriado, não para diversão, 
mas para reflexão sobre todo tipo de preconceito.

Magazine Anastra - Como imagina o país daqui a 
dez anos quanto à questão racial?
Paulo Paim - Imagino que o país estará em um 
patamar de consciência bem avançado e que o 
estatuto seja aprovado, mas que, em dez anos, as 
ações afirmativas estejam tão presentes em nos-
sas vidas que possam ser abolidas, como já estão 
sendo nos EUA.

Imagem ilustrativa

Imagino que o país estará em um 
patamar de consciência bem avançado 
e que o estatuto seja aprovado, mas 

que, em dez anos, as ações afirmativas 
estejam tão presentes em nossas vidas 

que possam ser abolidas, como já 
estão sendo nos EUA”
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E N T R E V I S TA

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
Ações que fazem a diferença no cenário brasileiro

Magazine Anastra - É comum ouvir dizer que a Jus-
tiça é lenta, no que o CNJ pode ajudar a mudar essa 
visão?
Antonio Umberto - Em vários aspectos, na ver-
dade. Em primeiro lugar, na formulação de políti-
cas públicas, no âmbito do Judiciário, que propicie 
maior velocidade na resolução judicial dos litígios, 
seja pelo estímulo à adoção e incremento de me-
canismos de autocomposição (do qual é exemplo o 
Movimento Conciliar é Legal); seja pelo apoio logís-
tico, por meio do fornecimento de equipamentos e 
programas gratuitos de computador, na informati-
zação dos tribunais; seja, ainda, pela modernização 
dos métodos de trabalho mediante reformas legis-
lativas e reestruturação administrativa estimuladas 
pelo Conselho. Em segundo lugar, na identificação 
de gargalos comprometedores da sonhada rapidez 
nos julgamentos. Tais gargalos podem derivar de 
deficiên cias estruturais (falta ou má qualificação de 
pessoal, terceirização exagerada nos serviços de 
apoio, carência de juízes, restrições orçamentárias) 
ou de problemas pontuais, especialmente vincula-
dos ao comportamento de magistrados ou servi-
dores, exigindo atuação no campo disciplinar. Por 
fim, se é verdade que o Judiciário brasileiro ainda é 
muito lento, não é menos verdade que não têm sido 
divulgadas as experiências positivas indicadoras de 
ilhas de eficiência que podem servir de modelo para 
o aperfeiçoamento do sistema como um todo.

Magazine Anastra - No CNJ existem várias comis-
sões formadas, entre elas a Comissão de Acesso à 
Justiça, Juizados Especiais e Conciliação. Quais os 

resultados que essa comissão tem trazido para o 
país? Há novidades para este ano? 
Antonio Umberto  - Seguramente, a Comissão de 
Acesso à Justiça tem sido uma das mais atuantes no 
CNJ, capitaneando o Movimento Nacional pela Con-
ciliação, também conhecido como Conciliar é Legal. 
Tem havido adesão progressiva de todos os tribu-
nais brasileiros, ampliando, ano a ano, os números 
de acordos nos mutirões de conciliação. Este ano a 
novidade, nesse campo, é a maciça participação do 
INSS, aderindo à campanha para resolver os milha-
res de processos que abarrotam a Justiça Federal. 
Só no mês de maio, estima-se que 45 mil processos, 
somente no TRF de São Paulo, tenham sido resolvi-
dos por conciliação. Também foi fruto de atuação da 
referida comissão a instalação dos juizados espe-
ciais nos principais aeroportos para amenizar os 
graves problemas trazidos pela crise do transporte 
aéreo. Sem falar nas ações na sensível e importante 
área da adoção.

Magazine Anastra - E por falar em adoção, o Ca-
dastro Nacional de Adoção (CNA) foi lançado recen-
temente. Quais as metas dele e quais as perspecti-
vas em relação aos resultados?
Antonio Umberto - A meta fundamental é reduzir 
drasticamente os longos prazos de espera das famí-
lias e crianças interessadas. Hoje, há relatos de filas 
de anos de espera de casais ansiosos pela adoção. 
Com o cadastro, a habilitação de um casal perante 
um juízo lança-o como candidato nacional à adoção. 
A mesma coisa passará a ocorrer com as crianças e 
adolescentes à procura de abrigo familiar. Portanto, 

Antonio Umberto de Souza Júnior é juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília (DF) e 
conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Faz parte do corpo docente da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas (Enamatra) e do 
Centro Universitário de Brasília (Uniceub). No CNJ, Umberto atua em várias frentes. Em 
entrevista ao Magazine Anastra, ele fala sobre as ações do Conselho e como essas ações 
fazem a diferença no Poder Judiciário e na vida do cidadão brasileiro 

Foto: Assessoria do CNJ
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a esperança é de que, em brevíssimo tempo, possa-
mos assistir à conclusão dos processos judiciais de 
adoção em espaço de poucos meses desde a apre-
sentação dos pais candidatos.

Magazine Anastra - Outra questão de destaque é 
a formação de juízes especializados no atendimento 
a mulheres vítimas de violência doméstica. O que 
será ensinado nos cursos e qual a expectativa em 
relação à prática diária após a formação?
Antonio Umberto  - Aqui, a preocupação inicial é 
na formação de uma cultura nova no atendimento 
dos casos de violência doméstica. Temos uma tra-
dição, inadequada para os tempos atuais, de não 
interferência em tais questões. É bem conhecido o 
dito popular de que “em briga de marido e mulher, 
ninguém mete a colher”, escancarando este pudor 
nacional que acaba resultando em conivência com 
o fenômeno da violência familiar. Portanto, nossos 
magistrados e servidores devem receber formação 
multidisciplinar para que consigam entender os 
mecanismos geradores de tal violência “invisível” 
e, assim, possam resolver com maior sensibilidade 
e presteza os delicados litígios caseiros.

Magazine Anastra - A comissão para analisar pro-
blemas que envolvam a questão prisional e execução 
de pena em todo o país já está em ação? Sabe-se que 
existem muitos problemas nessa área. O que a comis-
são fará para começar a mudar esse quadro?
Antonio Umberto  - Essa comissão deverá ser ins-
talada nas próximas semanas. Ela trabalhará no 
sentido de ampliar os mecanismos de controle das 
condições de cumprimento das penas e de estabe-
lecer um canal permanente de interlocução com o 
Congresso Nacional na revisão das normas de re-
gência do sistema penal e processual penal.

Magazine Anastra - Como se dá o processo do 
Projudi, sistema de computador que permite a tra-
mitação totalmente eletrônica de processos judi-
ciais via internet? 
Antonio Umberto - O Projudi é um software livre 
gratuitamente distribuído a todos os tribunais inte-
ressados. Ele permite o cadastramento de ações, 
incidentes e recursos, protocolo de petições e toda 
movimentação processual sem a necessidade do 
uso de papel. Há experiências de seu uso em quase 
todos os tribunais de Justiça e a expectativa é de 
que, com tais experiências, o sistema esteja pron-
to para ser disseminado em todos os tribunais do 
país, padronizando a tramitação e permitindo maior 
transparência na gestão judiciária, inclusive pela 
facilitação da obtenção dos dados estatísticos de 
todos os órgãos jurisdicionais.

“Se é verdade que o Judiciário brasileiro 
ainda é muito lento, não é menos 

verdade que não têm sido divulgadas as 
experiências positivas indicadoras de 

ilhas de eficiência que podem servir de 
modelo para o aperfeiçoamento do 

sistema como um todo”

Magazine Anastra - Linguagem única. Quais as 
vantagens do seu uso para a sociedade e para 
quem trabalha no meio Judiciário? Quem não usá-la 
terá punições?
Antonio Umberto - No final do ano passado, foi 
aprovada resolução para uniformização das tabelas 
de andamentos processuais, o que ensejará o uso 
de uma linguagem única em todos os tribunais bra-
sileiros. A par de facilitar a vida do cidadão comum 
e do advogado, com a eliminação de terminologias 
diferenciadas, a padronização das tabelas é etapa 
fundamental no esforço de informatização do Poder 
Judiciário brasileiro, impossível sem tal integração. 
Não se imagina que algum tribunal vá deixar de 
participar desse esforço uniformizador, frustrando 
o propósito modernizador do projeto, mas, se ne-
cessário, poderão ser cogitadas sanções, inclusive 
premiais. Privar os tribunais relutantes de equipa-
mentos e programas de que necessitem em seus 
projetos de informatização judicial, por exemplo. 

Magazine Anastra - Quais as ações do CNJ a serem 
desenvolvidas para o segundo semestre de 2008?
Antonio Umberto - O acento que se anuncia para o 
próximo semestre será em torno do planejamento es-
tratégico dos tribunais. O Conselho deve debruçar so-
bre os orçamentos dos tribunais e verificar, ao emitir 
os pareceres de mérito sobre as respectivas propostas 
a ele trazidas, o grau de real necessidade de projetos 
que envolvam, por exemplo, a ampliação dos quadros 
de juízes e servidores e a construção de novos edifícios. 
A racionalização dos recursos orçamentários é medida 
importantíssima para melhorar a eficiência do Judiciá-
rio, que não pode depender apenas do aumento de 
verbas que, ao final, pode redundar em maior sacrifício 
do contribuinte ou em contenção de gastos em áreas 
sociais essenciais, mas de uma gestão inteligente e 
preocupada em poupar os contribuintes de gastos su-
pérfluos ou adiáveis e que propicie a concretização do 
sonho de um Judiciário mais produtivo, rápido e sério.
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UM DUELO 
NA FLORESTA

Parintins se prepara para virar 
palco da maior festa cultural da 
Amazônia. Durante os dias 28, 
29 e 30 de junho, as cores azul 
e vermelho tomam conta dessa 

cidade encravada na floresta. Azul do Boi Ca-
prichoso e vermelho do Boi Garantido. Os dois 
grupos se apresentam durante três noites no 
Bumbó dromo, arena circular criada em 1988 e que 
divide Parintins ao meio, marcando o limite dos cur-
rais de Garantido e Caprichoso. A arena é considerada 
a maior obra cultural e desportiva do Estado do Ama-
zonas e tem capacidade para 35 mil pessoas.

Realizado desde 1965, o festival, com origem no 

Nordeste do Brasil, conta a história do Negro Francis-
co, funcionário da fazenda e cuja sua mulher, Catirina, 
fica grávida e sente desejo de comer a língua do boi. 
Ele fica desesperado. Com medo de Catirina perder o 
filho que espera, resolve roubar o boi do patrão para 
atender ao desejo de sua mulher e mata o boi prefe-
rido do seu amo. O chefe descobre e manda os índios 

12

Foto: Lourivaldo Tokuda

Parintins mostra a força da tradição e da criatividade

Garantido entra na arena 
para alegria da galera 
vermelha e branca

GARANTIDO - Simbolizado pelo coração vermelho. Fun-
dado em 1913 por Lindolfo Monteverde, famoso cantor de 
versos. Conta a lenda que, durante o serviço militar, Mon-
teverde adoeceu. Foi aí que fez uma promessa a São João. 
Se ficasse curado, ele iria criar um boi que brincaria todos 
os anos enquanto vivesse.
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Caprichoso agita a 
galera azul na arena 
de Parintins

T U R I S M O Foto: Hamilton Bahia

13

caçarem Negro Francisco, que busca um pajé para 
fazer ressuscitar o boi. O animal renasce e tudo vira 
uma grande festa. Em Parintins, o imaginário indígena 
e os detalhes religiosos dos índios foram incorpora-
dos com mais influência ao boi-bumbá.

Atualmente, cada boi se apresenta durante 2h30. 
É um verdadeiro show de efeitos especiais. Luzes e 
cores se confundem com bonecos gigantescos, car-
ros alegóricos e réplicas de animais. Em média, são 
cinco mil participantes em cada boi. Os brincantes se 
divertem ao som das “toadas”, como são chamadas 
as músicas de boi. Mas não se engane: apesar da 
grande rivalidade, o respeito está sempre presente. 
Os integrantes do Caprichoso ou Garantido se limitam 

a chamar o rival de “contrário”. Outra forma de res-
peito às regras dos bois é na hora da apresentação. 
Enquanto um boi se apresenta, a torcida do outro fica 
em completo silêncio.  Nada de vaias ou falta de res-
peito ao boi contrário.

CAPRICHOSO – Simbolizado pela estrela azul. Exis-
tem várias versões para o nascimento desse boi. Uma 
delas dá conta de que foi fundado na noite de 20 de 
outubro de 1913. Hoje, um dos orgulhos do boi é a 
escola de arte Irmão Miguel de Pascalle, que ampara 
800 jovens e promove cursos diversos. 
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T U R I S M O
PARINTINS, A TERRA DO FESTIVAL
A pequena cidade do Amazonas fica 

em uma ilha fluvial. São 11.850 km² de 
extensão. Com um pouco mais de cem mil 
habitantes, encanta pela beleza natural da 
floresta, assim como pela hospitalidade, 
alegria, devoção e simplicidade. O modo de 
vida do parintinense é bem típico de cidade 
do interior. Cadeiras de embalo nas calçadas, 
melhor roupa no domingo, casas pintadas de 
vermelho ou azul (influência dos bois) e bici-
cletas nas ruas. Esse é um retrato da vida pa-

cata que o povo vive fora da época do festival.
Visitas à Catedral de Nossa Senhora do 

Carmo, à Vila Amazônia, às praias de Itaracuera 
ou do Varre Vento e à Serra de Parintins são obri-
gatórias, mas não perca um bate-papo informal 

com as pessoas do local. Quem gosta de ouvir 
histórias e mitos, pode puxar conversa com 

qualquer morador que logo ele contará 
sobre personalidades como seu Valdir 

Viana, famoso curandeiro, dona Ma-
ria Ângela, a mulher que tem a casa 
e os objetos todos em vermelho em 

homenagem ao Boi Garantido, 
ou até sobre o sábio e folcloris-
ta Simão Assayag, praticamen-
te o engenheiro intelectual 

do Caprichoso. Aproveite 
ainda para conhecer os 
currais dos bois Capri-
choso e Garantido e 

os personagens que 
projetam a cidade 
para o mundo.

Como chegar
Localizada à margem direita do 

Rio Amazonas, o turista, para chegar 
à cidade, tem que partir de Manaus, 

Belém ou Santarém, estas duas últimas no 
Pará. Há barcos e aviões. Os marinheiros de pri-

meira viagem podem consultar as opções de hospeda-
gem no site: www.hotelinsite.com.br. 

A sensualidade 
está presente nas 
danças de boi

Foto: Rafael Rosa
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Turismo - Entre 20 de junho e 5 de julho o número 
de vôos multiplica e chegam a sair vôos de Manaus 
de hora em hora em direção a Parintins. 

No rio – O barco oferece mais aventura e economia, 
e menos conforto. A viagem de Manaus a Parintins 
pode durar de 8h a 24h, dependendo do tipo de bar-
co escolhido.

No avião – Os vôos saem, geralmente, de Manaus e 
Santarém e duram em torno de 1h.

Cuidados - O sol é forte e o calor intenso. Protetor 
solar, chapéu, óculos escuros e repelentes são 
indis pensáveis.

Artesanato - Rico em madeira, cipós, palhas, semen-
tes, fibras naturais e penas artificiais, o artesanato 
de Parintins pode ser encontrado nas comunidades 

locais, no Porto, no mercado e no Bumbódromo. 
Você pode comprar adornos com contas coloridas 
feitos pelos indígenas Satére-Mawê e Wai-Wai. 

Natureza – Conheça a Serra de Parintins com seus 
154 m de altura e a exuberância  da natureza no Mor-
ro de Santa Rita, onde existem lagos, igarapés, árvo-
res gigantescas e espécies raras de orquídeas.

Malha viária – A pavimentação é de concreto à base 
de brita de tijolo e asfalto. Algumas ruas são de terra. 

Energia – Os cortes de energia são comuns na Amazônia. 

Água – Devido ao aumento da demanda durante o festival, 
a falta de água também acontece em alguns momentos. 

Barcos – Turistas alugam barcos e fazem deles suas casas 
durante o festival. Lá, dormem, almoçam, tomam banho. 

Em Parintins

Foto: Assessoria Prefeitura 
Municipal de Parintins

Milhares de turistas 
desembarcam em 

Parintins para o festival
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Foto: Lourivaldo TokudaFoto: Hamilton Bahia

Informações ao turista
Prefeitura Municipal de Parintins: 
(92) 3533-4837SE

RV
IÇ

OS
Para as crianças
Flechas, penas, dança e música. Tudo isso pode ser 
muito novo para as crianças, mas elas vão se encantar 
com a magia do lugar e do festival. Também podem se 
divertir escolhendo por qual boi irão torcer. 

• Já que está no meio da Amazônia, Parintins 
poderia comemorar a onça, a sucuri e outros 
animais da floresta. Mas o bumba-meu-boi 
é uma forte influência dos milhares de nor-
destinos que chegaram à região na época do 
ciclo da borracha;

• A competição é ferrenha, tanto que os jura-
dos utilizam somente canetas de cor verde, 
para não haver influência nos resultados por 
causa das cores;

• E a disputa não pára por aí. Até uma marca 
mundial de refrigerante teve que incorporar o 
azul. Do lado do Garantido, as embalagens con-
tinuam vermelhas, mas do lado do Capricho-
so, elas se transformam em azul. Só assim, ao 
agradar as duas torcidas, a empresa conseguiu 
patrocinar o evento e não privilegiar nenhum 
dos dois bois. Ainda bem que o líquido não é 
vermelho, é preto. Sorte a deles;

• Outras marcas também acabaram por ceder 
à cultura e à tradição. Se você acessar os sites 
dos bois, verá tudo azul ou tudo vermelho. Aces-
se e surpreenda-se: www.boicaprichoso.com e 
parintinsnet.com/boigarantido.

CURIOSIDADES

Carapanã: muriçoca; mosquito;
Cunhã: menina; moça;
Cunhantã: criança; menina; moça;
Curral: local onde são realizados os ensaios. Cada 
um dos bois tem o seu próprio curral, o da Batucada - 
Garantido e o da Marujada - Caprichoso;
Parintintins: grupo indígena do Sudeste do Amazo-
nas, entre os rios Madeira e Marmelos;
Pávulo: termo utilizado pela população de Parintins 
para designar uma pessoa esnobe; 
Gíria: metido; fanfarrão;
Perreché: qualidade de uma pessoa que não é 
recomendável; pessoa inconveniente. Na gíria: 
“Ca boclo do pé rachado”;
Voadeira: barco veloz com motor de popa.

DICIONÁRIO PARA QUEM VAI AO FESTIVAL

www.boibumba.com
www.parintins.com.br

www.parintins.com

Fontes:

A galera azul explode de alegria durante 
apresentação do Caprichoso

O Garantido entra na arena para fazer a festa 
da galera encarnada
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Foto: César de Cesário

T U R I S M O

Sede da VII Olimpíada

Foto: Christian Knepper/Embratur

Fortaleza tem praias 
de encher os olhos 
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F ortaleza já é quente por natureza. Entre 
os dias 8 e 15 de novembro vai esquen-
tar mais ainda com a realização da VII 
Olim píada da Justiça do Trabalho. Além 
de belas praias, a receptividade e o hu-

mor do cearense também encantam os turistas.
A cidade foi colonizada pelos europeus, mas há 

forte influência indígena, tanto na culinária como na 
cultura, no linguajar e nos hábitos de seu povo. Essa 
mistura exótica acaba por oferecer ao turista uma 
diversidade cultural em ritmos, sabores e artesana-
to. É nesse lugar de extrema beleza que os atletas 
vão poder competir, demonstrar suas habilidades e 
conquistar vitórias.

Nas areias do Ceará
NA ORLA
Praia do Meireles (Avenida Beira Mar) – É uma 

praia urbana com muitos prédios em frente e um 
calçadão movimenta

do, onde as pessoas fazem caminhada e ciclis-
mo. Em frente ao Hotel Imperial Othon, todas as 
noites, os turistas podem visitar a Feira de Artesa-
natos. 

Praia do Mucuripe (Avenida Beira Mar) – Um lu-
gar com vista da enseada do Mucuripe, mar calmo, 
repleto de jangadas e inúmeros restaurantes. Aqui, 
você poderá saborear a tradicional peixada cearen-
se, dentre outras especialidades. Tem areias claras 
e fofas, coqueiros, quadras de esportes e muitas 
jangadas que lá aportam abastecidas de lagostas. 
Um bom programa no final da tarde é passar nas 
barracas do Mercado do Peixe, onde estão os pes-
cados mais frescos de Fortaleza. 

Praia de Iracema – Um lugar onde a vida noturna 
é intensa. Bares e restaurantes para todos os gostos. 
Aproveite para visitar o Centro Dragão do Mar, onde 
poderá conferir exposições da cultura cearense, pla-
netário, cinemas, anfiteatro, bares e restaurantes.

NA COSTA LESTE
Praia do Futuro – Uma das preferidas pelos banhis-

tas, a praia do Futuro ocupa oito dos 25 km da orla da 
capital. Limpa e bonita, possui ao longo de seu calça-
dão diversas barracas que oferecem duchas de água 
doce, cadeiras de praia e delícias da gastronomia re-
gional. As mais conhecidas são as do Chico do Caran-
guejo, freqüentada por apreciadores do crustáceo; 
do Biruta e Cuca Legal, que reúnem a turma jovem 
e os esportistas; e Itapariká, com estrutura para 
crianças e que serve o concorrido pargo (peixe) no 
sal grosso. Cuidado: as areias são fofas, apesar de 
claras, e as ondas são fortes. 

Prainha - Lotada aos sábados e domingos, a 
Prainha merece uma visita em algum dia da sema-
na, quando é rústica, tranqüila e perfeita para uma 
caminhada. Tem barracas para petiscar e, na maré 
baixa, ganha piscinas naturais. Visite o Centro de 
Rendeiras e observe a confecção da renda de bilro. 
A 40 km do centro de Fortaleza. 

Como chegar
Ceará tem uma localização pri-

vilegiada, sendo um dos pontos 
do Brasil mais próximos da Europa 

e da América do Norte. O Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, inaugurado 

em 1998, opera com vôos regulares e diretos 
para a Espanha e Portugal, assim como para as 

capitais brasileiras. De carro, indo do Sul, Sudeste e 
capitais do Nordeste (exceto Teresina e São Luis) o 
acesso é pelas BR-101 (até Natal), BR-406, BR-304 
e BR-116. Indo do Maranhão, acesso pelas BR-135, 
BR-316 (até Teresina), BR-343 e BR-222. Quem vai 
do Piauí, acesso pelas BR-343 e BR-222.

Informações ao turista
Centro de Turismo: (85) 3101-5508 
Disk Turismo SETFOR: (85) 3257-1000 SE

RV
IÇ

OS

T U R I S M O

Foto: Flaubert B. Santos

Ponte metálica é  parada 
obrigatória para os turistas
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Foto: Christian Knepper/Embratur

Canoa Quebrada – A apenas 164 km de Fortale-
za, vale a pena conhecer. A praia tem como símbolos 
a lua e estrela esculpidas nas falésias. Os passeios 
de bugue nas suas dunas são uma pedida. À noite, 
pessoas de todo o mundo se encontram para curtir 
reggae, rock, forró, música eletrônica, jazz, música 
popular brasileira. A fama da cidade começou a ser 
criada na década de 70, quando os hippies desco-
briram a praia, que abrigava uma simples vila de 
pescadores. As belezas naturais, a noite agitada e 
o clima místico formam a combinação perfeita para 
atrair visitantes. Para quem gosta de esporte, os 
ventos são ideais para a prática de esportes náu-
ticos. No local existe uma escolinha de kitesurf que 
oferece aulas para principiantes. 

NA COSTA OESTE
Cumbuco - Com dunas, coqueiros e lagoas, a 

praia de Cumbuco é perfeita para quem quer rela-
xar em tranqüilos passeios de jangada ou curtir a 

adrenalina das manobras dos bugueiros. O tour mo-
torizado inclui paradas nas lagoas do Paranamirim 
e do Banana – procurada para a prática de jet ski e 
windsurf -, além do Parque das Dunas e do Morro do 
Barriga. Fica a uns 40 km do centro.

Jericoacoara - Fica a 300 km de Fortaleza, mas o 
esfor ço vale a pena. Para os mais místicos, Jericoa-
coara tem uma energia diferente dos demais locais. 
Considerada, pelo importante jornal americano The 
New York Times, como uma das dez praias mais bo-
nitas do mundo, ela tem dunas, lagoas e esculturas, 
como a Pedra Furada, ícone do local. À noite, o forró, 
o reggae e o tecno invadem as ruas da vila. Para 
quem gosta de windsurf, o local é considerado ideal 
por conta do vento. Além disso, os turistas podem 
praticar o surf, o rally e o trekking, além de outros 
esportes de aventura. A praia foi transformada em 
área de proteção ambiental, estando inserida no 
Parque Nacional de Jericoacoara. 

T U R I S M O

Beach Park é ideal para a
diversão de adultos e crianças
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Fontes:
www.citybrazil.com.br 

www.beachpark.com.br
www.setur.ce.gov.br 

www.webventureuol.com.br
www.ceara.com.br

www.setfor.fortaleza.ce.gov.br

T U R I S M O

Ilustração: Alessandra A. Castro
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Clima – O sol brilha o ano inteiro, mas fique atento às 
chuvas. Elas são comuns entre março e maio e en-
chem as lagoas. Quem quiser praticar o windsurf, deve 
ir entre julho e novembro, quando os ventos estão 
mais fortes. A temperatura pode chegar até 34ºC. 

Praias - Procure nadar próximo de guarda-vidas e 
pergunte o melhor local para banho. Nade longe de 
pedras, estacas ou piers. Crianças perdidas na praia 
devem ser encaminhadas ao posto de guarda-vidas 
mais próximo. Atenção! A maioria das pessoas que 
se afoga acredita que sabe nadar, mas é preciso 
cuidado com cada característica das praias. Muitos 
afogamentos ocorrem em valas. Se você entrar em 
uma correnteza, nade transversalmente a ela até 
conseguir escapar e peça imediatamente socorro.

O que levar – Boné, chinelo, lanterna, máquina foto-
gráfica, protetor solar, repelente, roupa para banho, 
tênis para caminhada.

Onde se hospedar e comer – Fortaleza tem um leque 
de opções para o turista nas áreas de hospe dagem 
e alimentação. Fique informado. Acesse o nosso site 
www.anastra.com.br e confira opções de convênios.

Atrativos – Em Fortaleza, visite o centro antigo com 
seus casarões, o Theatro José de Alencar, o Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Catedral Metro-
politana, Museu do Ceará, Museu do Maracatu, Casa 
José de Alencar, a feira noturna, o Centro de Turismo, 
o Centro de Artesanato do Ceará 
e o Mercado Central.

Em Fortaleza pela primeira vez

Para as crianças
As crianças vão adorar o que Fortaleza reserva para elas. 
Há muitas atrações, mas o Beach Park, parque aquático 
na praia do Porto das Dunas, no município de Aquiraz, é 
a principal delas. Tanto os pequeninos quanto os grandi-
nhos poderão curtir essa maravilha. Para os que gostam 
de adrenalina, a dica é o toboágua Insano, com altura 
equivalente a um prédio de 14 andares. A velocidade 
chega a 101 km/h em apenas quatro segundos. Mas há 
os menores para relaxar. Lá também você vai aproveitar 
os serviços de barraca de praia com amplo cardápio. 
Para mais informações, ligue 0800.857275 ou acesse o 
site www.beachpark.com.br.

Foto: Christian Knepper/Embratur

Turistas podem levar 
lembranças inusitadas 
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Foto: Alessandra A. Castro

BONITO 
demais!

Um lugar onde o turista irá redescobrir a doce 
convivência com o mato, a água e as belezas naturais

Artesanato e natureza 
são destaques da região

Fotos: Editora Peixes/Embratur
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A cidade de Bonito, no Mato Grosso 
do Sul, é um desses paraísos que 
os turistas devem incluir em seus 
roteiros de viagem. Cachoeiras, 
trilhas, grutas profundas e corre-

deiras de rios cristalinos esperam o viajante. As 
atrações podem ser visitadas com guias especia-
lizados e autorizados. 

Em Bonito não há uma época certa para visita-
ção. A primavera e o verão são quentes e úmidos, 
com chuvas esparsas que enchem os leitos dos 
rios. Já no outono e no inverno chove uma vez ou 
outra, o céu está sempre azul e as noites são estre-
ladas e geladas. A temperatura média é de 22°.

Para os turistas que querem curtir a natureza  
há variadas opções tanto de dia quanto à noite. 
Em alta temporada, diversas festas são organiza-
das. Existe uma grande boate chamada Pirata e 
um conhecido bar, chamado Taboa, que oferecem 
shows com banda ao vivo. Há também passeios 
noturnos como o do Rio Sucuri e do Rio Formoso. 
Este último, entretanto, só pode ser realizado em 
noite de lua cheia. 

Em Bonito, o turista vai descobrir um mundo to-
talmente diferente daquele em que as pessoas es-
tão acostumadas. É preciso ter curiosidade, espíri-
to aventureiro e um certo preparo físico se desejar 
fazer os passeios que existem na região.

Como chegar
Quem sai de São Pau-

lo deve pegar a Rodovia 
Castelo Branco até a cidade 

de Ourinhos. A partir daí, se-
gue pela Rodovia Raposo Ta-

vares até Bataguassu, já no Mato 
Grosso do Sul. Aqui, vá pela BR-267 

até Guia Lopes da Laguna. O último tre-
cho (cerca de 28 km) já está asfaltado. 

Ao todo, sem paradas longas, são 16h de 
viagem. Quem sai do Rio de Janeiro, deve 
ir pela Via Dutra até São Paulo. A partir daí 
o caminho é o mesmo descrito acima. De 
avião, vá até Campo Grande. Depois disso, 
só de carro ou táxi-aéreo. A cidade fica dis-
tante 330 km da capital.

Para você fazer bonito
E já que você chegou à cidade, é hora de apro-

veitar para conhecer as maravilhas do lugar. O Maga-
zine Anastra selecionou alguns deles. Anote aí. 

Cachoeiras do Rio Peixe – É imperdível e obriga-
tório para quem saiu de sua cidade para conhecer 
a região. O passeio costuma durar, em média, umas 
2h de trechos com cachoeiras lindas e piscinas na-
turais. A cachoeira pertence à Fazenda Água Viva. 
Para chegar ao local você percorre 35 km pela es-
trada para Bodoquena. 

Snorkelling no Rio Sucuri - Prepare as nadadei-
ras e a máscara para permanecer na linha da água 
observando o fundo e respirando pelo snorkel (tubo 
ou canudo). Você irá mergulhar, literalmente, em um 
mundo de águas cristalinas com incrível vegetação 
aquática e peixes coloridos. O acesso é pela estrada 
para São Geraldo (20 km).

Rafting do Rio Formoso - Passeio feito em botes 
de borracha por um percurso de 7 km com três cor-
redeiras. O passeio termina na Fazenda Porto Belo. 
Mas, se você é daqueles aventureiros mesmo, apro-
veite para fazer o rafting noturno, acompanhado de 
guias. O acesso é pela estrada para Ilha do Padre 
(12 km), em um percurso de 8 km até a Ilha do Pa-
dre, passando por três cachoeiras e duas corredei-
ras. Distância: 10 km. 

Snorkelling no Aquário do Rio Baía Bonita - Ops, 
tire da mochila novamente as nadadeiras e a más-
cara. É hora de cair em outro rio cristalino que forma 
um lago. E haja perna. A flutuação é feita por 900 
m, mas com tanta beleza você nem vai perceber o 
tempo passar. O acesso é pela BR-267 em direção 
à cidade de Jardim. 

Recanto Ecológico do Rio da Prata - E por falar 
em pernas, quem gosta de caminhar encontrou o 
lugar perfeito. As trilhas no Recanto levam até a 
nascente do Rio Olho D’ Água, com águas incrivel-
mente cristalinas. O recanto localiza-se na Fazenda 
Cabeceira da Prata. Para chegar ao local pegue a 
BR-267, em direção à cidade de Jardim, onde deve-
rá percorrer mais 33 km até a fazenda. 

Caminhada no Rio Aquibadan - O passeio começa 
na sede da Fazenda Baía das Garças. Lá se vai uma boa 
caminhada por uma trilha rústica e de muita aventura, 
com trechos tortuosos. Você verá no ponto mais alto, 
uma cachoeira com desnível de 120 m, uma das mais 
altas da região, onde se avista a Serra da Bodoquena. 

T U R I S M O
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T U R I S M OTuristas se encantam com 
as aventuras nas águas 
cristalinas de Bonito

Foto: Editora Peixes/Embratur
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Cansado? Tudo bem, depois de tantas aventu-
ras, que duram em média 5h, você poderá voltar à 
fazenda que oferece almoço sob encomenda. Nada 
como um bom banho e um almoço gostoso após o 
contato intenso com a natureza.

Gruta do Mimoso - Localizada a 35 km do cen-
tro de Bonito, é considerada uma das cavernas 
mais bonitas do mundo para o mergulho. Ao turis-
ta, com curso de mergulho, é permitido entrar em 
linha horizontal a quase 70 m  no interior da caver-
na e atingir uma profundidade máxima de 20 m. 
Além de várias formações no teto e nas paredes, 
o mergulhador poderá ver o Salão dos Cones, um 
salão imenso com formações calcáreas de quase 
8 m de altura. 

Abismo de Anhumas - Essa é mesmo para quem 
curte aventura e está preparado para isso. O ra-
ppel  de 72 m por uma fenda na rocha leva a uma 
caverna com magníficas formações e um lago de 
águas cristalinas, onde a flutuação revela a beleza 
subaquática do lugar. É obrigatório um treinamen-
to antes da descida. Para quem quiser fazer mer-
gulho autônomo é necessário credencial. O rappel 
negativo (feito sem o contato dos membros infe-
riores com qualquer tipo de “meio” como pedra, 
parede etc) termina em um lago gelado. O acesso 
é pela estrada para Campos dos Índios (22 km), na 
Fazenda Jaraguá. 

Para as crianças
Qual criança não gosta de água? E qual não curte a 
brincadeira gostosa de poder flutuar e ver os peixi-
nhos de todas as cores e espécies? Pode ter certeza 
que seu pimpolho se sentirá no paraíso. Há vários 
passeios permitidos e seguros. Rio da Prata, parques 
ecológicos e cachoeiras são boas pedidas para você 
levar seu filho. Prepare-se para ver o sorriso bonito 
das crianças. A diversão vai ser imperdível. 

Bike Tour no Rio Sucuri - Localizado na Fazen-
da São Geraldo, o passeio de bike do Rio Sucuri 
dura cerca de 2h. O turista observa animais e a 
mata da região. No final, pode-se cair em uma de-
liciosa cachoeira. 

Circuito arvorismo - É preciso ter um perfil acro-
bático para praticar essa modalidade. É feito um 
percurso aéreo de 350 m sempre na copa das ár-
vores, com montagem de 12 obstáculos, como ti-
rolesa, passarelas, pontes e diferentes atividades 
suspensas, através de cordas, colocadas de ma-
neira estratégica para proporcionar a cada parti-
cipante uma boa dose de emoção e desafio. Tudo 
com muita segurança.  

Rappel na Boca da Onça - Sabe quando dizem 
“nunca faça isso na sua casa?”. Se você tem cora-
gem e treinamento, tudo bem, mas para você que 
estiver, digamos, indisposto na hora, não se preo-
cupe, sentirá adrenalina só de pensar na descida 
de 90 m em paredão vertical. O ponto de partida é 
uma ponte de 34 m de comprimento que se projeta 
no abismo, proporcionando uma vista deslumbrante 
sobre o canyon do Rio Salobra.

Mergulhos - Rio Formoso – Com profundidade 
aproximada de 5 m, formação calcária e milhões de 
bolhas de uma cachoeira. E peixes, muitos peixes 
para você admirar. Um passeio com duração apro-
ximada de 45 minutos. Rio da Prata – Profundidade 
aproximada de 8 m, maior quantidade de vida ma-
rinha, água transparente. Agrada até os mais expe-
rientes mergulhadores. Duração do passeio: aproxi-
madamente 1h. Praia da Figueira – Lago formado 
por antigo ambiente de praia artificial. Lá estão um 

O artesanato de Bonito é 
conhecido por sua originalidade

Foto: Editora Peixes/Embratur

Informações
Turismo em Bonito: (67) 3255-1850
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barco e um avião submersos. Existe ótima infra-
estrutura que permite total segurança. Profundi-
dade média de 6 m.

Rota Boiadeira - Passeio de Quadriciclo - O pas-
seio é feito em quadriciclos de 100 cilindradas, que 
possuem acelerador, freio, marchas e outros auto-
máticos. Um instrutor experiente treina e acompa-
nha o turista no passeio. A trilha é realizada em 
torno de uma fazenda, passando por trajetos íngre-
mes, com pedras e buracos, no meio da mata, tota-
lizando 7 km. Dura, aproximadamente, 1h30.

Bóia e caiaque cross – Primeiro você faz uma 
caminhada pela mata ciliar, depois vem a aventura 
nas corredeiras do Rio Formosinho em bóias indi-
viduais. A água cristalina permite que você veja os 
peixes e o leito do rio com a mesma facilidade com 
a qual vê a fauna e a flora da mata ciliar.

Gruta do Lago Azul - Uma descida de 100 m que 
acaba em um lago de águas intensamente azuladas, 
cuja profundidade estima-se ser de 90 m. Desperta a 
atenção dos turistas e pesquisadores do mundo intei-
ro. Ninguém sabe ao certo de onde vêm suas águas. 
Acredita-se na existência de um rio subterrâneo, que 
alimenta o lago. O passeio dura cerca de 3h.

Fontes: 
www.webventure.com.br 

www.veredasbrasil.com.br
www.portalpublicobonitoms.com.br

www.hotelinsite.com.br

Boné, cantil, malha, máquina fotográfica, máscara e 
snorkel, mochila, roupa de neoprene (fundamental para 
atravessar as águas frias e manter o corpo flutuando 
nos rios), tênis para trekking , repelente, protetor solar.

O que levar?

Você está imerso na natureza. Veja as dicas do 
Magazine Anastra.
• Cuidado com a perigosa aranha armadeira. 
Se você vir alguma aranha, comunique ao guia 
e se afaste do local;
• Cuidado também com as sucuris;
• Não beba água dos rios locais, que pode ser 
rica em magnésio e calcário, e causar desar-
ranjos intestinais;
• O fuso horário da região é 1h a menos que 
em Brasília;
• É proibido mergulhar com protetor solar ou 
qualquer tipo de loção protetora;
• Para não errar na comida, peça o pacu as-
sado recheado com farofa, é uma das maiores 
atrações gastronômicas da região;
• Os sanduíches naturais também são bem 
comentados entre aqueles que vão praticar ra-
ppel  no Abismo de Anhumas;
• A cidade tem várias opções de hospedagem. 
Acesse o site: www.veredasbrasil.com.br e esco-
lha uma delas. A maioria das pousadas possui 
ar-condicionado nos quartos. Um detalhe: as 
pousadas não vendem cigarros.
• Os passeios têm limite no número de pe s-
soas, então o turista precisa se programar com 
antecedência. Além disso, é necessário levar 
dinheiro na carteira. Os preços dos passeios 
variam entre R$10,00 e R$65,00, sendo que 
o rappel  e mergulho autônomo são mais caros. 
Importante: o transporte até o passeio não está 
incluído nesses valores. 
• Você vai precisar de carro para se locomover. Por 
isso, ou vá de carro ou terá que pagar táxi ou vans.

Para não fazer feio em Bonito

Foto: Editora Peixes/Embratur

Foto: Editora Peixes/Embratur

Esporte e natureza 
em Bonito

Adrenalina pura em 
meio à natureza
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Se você quer conhecer todas as esta-
ções do ano em uma só cidade, Cam-
pos do Jordão é o lugar ideal. A bela 
cidade se enche das cores de cada 
estação e possui um clima bem de-

terminado para cada época do ano. Agora, para os 
turistas que gostam daquele clima friozinho, nada 
como visitar Campos do Jordão no período de abril a 
julho, quando as temperaturas caem. 

A cidade também chama atenção do mundo 
dos negócios. Em 2007 foi escolhida, pela Acade-
mia Brasileira de Eventos, como o Melhor Destino 
para Eventos de Pequeno e Médio Porte na Região 
Sudeste. Ela possui dois centros de convenções, 
além de salas para eventos em hotéis e pousa-
das da cidade.  O parque hoteleiro tem acomo-
dações para mais de oito mil leitos, cada um ao 
seu estilo e conforto. 

Outro destaque da cidade é a culinária. Os pra-
tos vão desde os caseiros tradicionais, com direito 
a fogão à lenha, até as gastronomias francesa e 
portuguesa, sem deixar de lado as carnes exóticas 
e a culinária contemporânea com os irresistíveis 
fondues e racletes.

E já que há culinária para todos os gostos, há 
também festa para todos os públicos. Festa da Ce-
rejeira, Festa do Pinhão, Festa da Hortênsia, Natal 
na Montanha, Festival Gastronômico da Cozinha na 
Montanha, Quinzena da Aventura. Além dessa lista, 
há espetáculos musicais e culturais nos feriados e 
nos finais de semanas de fevereiro a junho e de se-
tembro a novembro. 

Pelo que você pode ver, opções não faltarão. 
Friozinho, culinária diversificada, infra-estrutura e 
festa. Campos do Jordão é um convite perfeito para 
quem quer curtir férias em um lugar onde beleza, 
conforto e diversão se encontram. Não é à toa que é 
conhecida como Suíça brasileira.

CAMPOS DO JORDÃO
Um lugar para quem quer curtir os prazeres da vida 

com conforto e qualidade
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Foto: Kadu Schiavo

Campos do Jordão mostra 
sua beleza na estação fria

Portal de Campos do Jordão

Nas belezas de Campos do Jordão
Palácio do Governo – O badalado Festival de 

Inverno começou aqui. O arquiteto Jorge Ptzrembel 
idealizou e projetou o “castelo” no estilo Mary Tudor. 
Fincado no Alto da Boa Vista, ele pode ser visto de 
alguns pontos da cidade. Hoje, abriga um museu 
de arte com mobília antiga e obras de artistas con-
temporâneos como Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila 
do Amaral e Rebolo. Os turistas podem agendar vi-
sitas ao palácio. A entrada custa R$5,00. Idosos 
e estudantes pagam meia-entrada. As visitas vão 
de quarta a domingo, e feriados, das 10h às 12h e 
das 14h às 17h. 

Auditório Cláudio Santoro - Inaugurado em 1978, 
o auditório possui linhas modernas e ocupa um es-
paço de 5.740 mil m2. Hoje ele é o principal palco 
do Festival Internacional de Inverno de Campos do 
Jordão. É um dos principais espaços para receber 
congressos, seminários, shows musicais, apresen-
tações teatrais, danças e outras manifestações 
culturais e eventos. Possui capacidade para 814 
pessoas sentadas na platéia, além de 48 no ca-
marote. O auditório pode ser visitado de terça a 
domingo, das 9h às 18h. Ingressos custam R$ 5,00 
(carro de passeio); R$ 30,00 (ônibus e vans). O valor 
fica em R$ 1,00 por pessoa. Maiores de 60 e menores 
de 10 anos não pagam.

Estrada de Ferro - Construída em 1914, a Estra-
da de Ferro Campos do Jordão só foi eletrificada em 
1924 pela The English Electric Co. A ferrovia trans-
portou durante longo tempo grande quantidade de 

Foto: Vandeir Rodrigues
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frutas, verduras e legumes cultivados pela operosa 
colônia japonesa radicada no Vale Renópolis, alto 
da serra, assim como materiais para construção. 
Hoje, a estrada está voltada integralmente para 
a área de turismo. O passeio Campos do Jordão/
Santo Antônio do Pinhal fica em torno de R$35,00 por 
pessoa. Horários: 9h20, 9h40, 10h, 13h30, 13h45 e 
14h05, com reserva antecipada e ocupação mí-
nima de 15 passageiros.

Horto florestal – O parque é um cenário da na-
tureza com araucárias centenárias, trilhas para 
caminhadas, fauna diversificada, áreas de pi-
quenique e muito mais. É um dos parques mais 
organizados do Brasil. Entre os atrativos estão: 
serraria movida por uma roda d’água; lojas de ar-
tesanato; e trilhas, como a da Cachoeira Celesti-
na, com mais de 5h de duração, e a da Pedreira, 
onde há atividade como o rappel.

Parque Turístico Capivari - Junto ao terminal 
ferroviário, Estação Emílio Ribas, já na Estância de 
Campos do Jordão, estão instalados diversos equi-
pamentos de lazer, como o primeiro Teleférico cons-
truído no Brasil em 1970.

Pedra do Baú – Nos arredores de Campos do 
Jordão você poderá visitar um complexo formado 
pela Pedra do Baú, Bauzinho e Ana Chata, com 
paredões verticais de até 350 m. Localizado no 
município de São Bento do Sapucaí, é um dos 
mais importantes atrativos ecoturísticos do Bra-
sil. É visitado por pessoas que vão fazer cami-

Informações ao turista
Secretaria de Turismo: 
(12) 3664-3525 / 3664-3526SE
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Como chegar

Campos do Jordão fica a 
184 km de São Paulo. O prin-

cipal acesso é a Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro (SP-123), 

que inicia no entroncamento da Rodovia 
Carvalho Pinto/Ayrton Senna, na altura do 

km 310 da Rodovia Presidente Dutra. O aero-
porto mais próximo localiza-se na cidade de São José dos 
Campos, cerca de 82 Km de distância, recebendo somen-
te vôos domésticos. 

nhadas, subir pelas escadas metálicas e praticar 
montanhismo. De Campos do Jordão a esse atra-
tivo são 21 km de distância.

Foto: Vandeir Rodrigues

Festival de Inverno é uma 
das grandes atrações de 
Campos do Jordão

Idealizado pelo maestro Eleazar de Carvalho e 
com a prioridade de formação de músicos e regentes, 
o festival, de 5 a 27 de julho de 2008, registra a par-
ticipação dos mais importantes nomes da música do 
Brasil e do mundo. Inspirado no modelo americano 
de Tanglewood, é realizado anualmente com o obje-
tivo de reunir, fomentar, fortificar e divulgar o manan-
cial artístico, sobretudo musical, das Américas.

Nas últimas três edições, o festival assumiu 
posição de o mais importante da música erudita 
em nosso país. O público tem sido recorde. Na 
sua parte pedagógica, o festival reúne, durante 
três semanas, centenas de jovens instrumentis-
tas bolsistas de todo o Brasil e da América Latina 
que, no decorrer, formam conjuntos de câmara 
e grupos instrumentais populares, e como meta 
final apresentam-se na Big Band. Eles também 
formam uma grande orquestra sinfônica dirigida 
pelo maestro Ayton Escobar. 

Nomes como Rostropovich, Aprille Milo, Antônio 
Menezes, Arthur Moreira Lima, Gal Costa, Roberto 
Alagna e Angela Gheorghio já se apresentaram em 
Campos do Jordão.

 Além disso, orquestras de vários países também 
tocaram no festival: Moscou, Argentina, Uruguai e inú-
meros grupos de pequeno e médio portes.

FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO



Foto:José Alfredo Rodrigues

As geadas proporcionam um cenário 
bem diferente para os turistas

Horto Florestal

Foto: Kadu Schiavo
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Para as crianças
As crianças vão adorar conhecer o Tarundu, com-
plexo com diversas atividades. Lá elas vão poder 
se divertir com arcos e flechas, patinação no 
gelo, minigolfe e arborismo. Informações: www.
tarundu.com.br. Outro passeio que elas também 
irão gostar é a visita ao Borboletário Flores que 
Voam. Há muitas variedades. As crianças vão se 
encantar. Vale a pena!

Para quem vai visitar Campos do Jordão, o Ma-
gazine Anastra dá as dicas:
• Roupas de frio – Agasalhos, malhas de lã, gor-
ro, cachecol e luvas;
• Nas caminhadas – Boné, cantil, máquina foto-
gráfica, mochila pequena, tênis e muito preparo 
físico, claro; 
• Hospedagem - A rede hoteleira de Campos 
de Jordão é considerada excelente. São mais 
de 70 hotéis e pousadas. Há ainda a opção de 
camping em Descansópolis. É recomendável 
fazer reserva antes, pois em temporada fica 
praticamente impossível encontrar vagas nos 
hotéis. No site www.webventure.com.br você 
encontra uma lista de opções;
• Alimentação – Já que você está em Campos 
do Jordão, aproveite para se deliciar com as tru-
tas criadas na região e com o pinhão cozido;
• Clima – Aproveite o clima único da cidade. Re-
verenciada como o Altar da Solidariedade Huma-
na, pela cura de milhares de brasileiros que, re-
cuperados de doenças pulmonares, retornaram 
sadios aos seus lares, em todos os quadrantes 
do Brasil, Campos do Jordão tornou-se a mais 
importante estância climática do país.

Em Campos do Jordão

Fontes: 
www.camposdojordao.sp.gov.br

www.netcampos.com
www.portaldecampos.uol.com.br

www.webventure.com.br

Folhas de Plátanus

Foto: Vandeir Rodrigues
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As badaladas praias do Espírito Santo estarão em nos-
sas páginas. Culinária à base de peixes e frutos do mar 
e esportes radicais também estarão entre os pontos 
de destaque dessa região. O turista poderá conhecer o 
projeto Tamar. Será um verdadeiro banho de natureza, 
preservação e beleza.

SUDESTE

MAGAZINE 
ANASTRA4
Veja a programação da próxima revista

AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO

Pernambuco chega com suas belas praias e sua vasta cul-
tura. As praias serão destaques, especialmente as conhe-
cidas Boa Viagem e Porto de Galinhas. Também iremos 
levar você até Olinda, cidade que conta boa parte da his-
tória do estado e é conhecida por seu carnaval de rua.

NORDESTE É hora de desembarcar no Oktober-
fest, em Santa Catarina. O turista irá 
se deliciar com o festival de cerveja e 
as diversas atrações dessa festa co-
nhecida no Brasil inteiro. Além disso, 
iremos mostrar as belezas de Blu-
menau, cidade que abriga o festival. 
Você não perde por esperar.

SU
L

As crianças terão vez no próximo Ma-
gazine Anastra. Iremos dar dicas pre-
ciosas do que elas podem curtir em 
todas as regiões. Vai ser divertido. 
Fique atento!

Você fará um mergulho em atividades do turismo 
rural. O estado é considerado a menina dos olhos 
quando o assunto é esse tipo de turismo. Iremos 
adentrar nas matas da região e descobrir que tipos 
de aventuras e belezas esperam o turista. Venha se 
deliciar com as riquezas do lugar.

CENTRO-OESTE

A Cidade das Mangueiras, Be-
lém, será destaque na próxima 
edição. Curiosidades como ter 
um horário certo para a chuva e o 
Círio de Nazaré, uma das maio-
res festas religiosas do país, 
estarão nas nossas páginas. 
Iremos mostrar a forte cultu-
ra paraense e sua tradiçao 
religiosa. N

OR
TE
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Foto: Paulo Afonso Silva

O Brasil em flocos
No inverno, a cidade de São Joaquim se veste de branco e atrai 

turistas apaixonados pelo frio e pela neve

O espetáculo do gelo é 
diversão garantida para 
os turistas

34
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Foto: Christian Knepper/Banco de 
Imagens do Embratur

A “Cidade da Neve”, São Joaquim, é con-
siderada a mais fria do Brasil. Os termô-
metros já chegaram a registrar - 14ºC. 
As nevascas e as fortes geadas ocor-
rem geralmente entre junho e agosto. 

Montes, telhados, vales, casas centenárias e até 
cachoeiras. Tudo fica coberto pela neve. Apesar do 
frio, o viajante vai encontrar calor tanto na recep-
ção dos moradores quanto nos vários hotéis e pou-
sadas aconchegantes, aquecidos pelas lareiras e 
pelos fogões à lenha.

Antes de chegar à cidade, o turista pode dar uma 
parada no mirante. De lá, pode-se avistar grande 
parte da região, com destaque para os campos divi-
didos por taipas (muros de pedras). Nos dias claros 
é possível ver o mar, a mais de 100 km de distância 
e 1.400 m abaixo. Ele terá uma visão geral das be-
lezas que o esperam.

Informações ao turista
Secretaria Municipal de Turismo:
(49) 3233 0411 / 3233 2790
secturismo@saojoaquim.sc.gov.brSE
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Como chegar

Acesso rodoviário pela SC-
438, mais conhecida como 

Estrada da Serra do Rio do Rastro. 
A rodovia liga a BR-101 (na altura de 

Tubarão, distante 136 km) à BR-116 (na 
altura de Lages, distante 81 km). São Joaquim conta 
com um pequeno aeroporto, não-pavimentado, de 
1.050m x 30m. Em Lages há aeroporto asfaltado e 
com balizamento noturno.

O rio vira gelo no frio de 
São Joaquim

Foto: Paulo Afonso Silva
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Mirante dos Pinheiros - Situado na saída para 
Lages, 200 m após o portal de entrada de São Joa-
quim, na SC 438. Mirante com vista de pinheiros 
araucária com quase 50 m de altura.

Belvedere - Escadaria com uma linda vista pano-
râmica da cidade e dos verdes campos que a circun-
dam, a uma altitude de 1.450 m. Acesso pela Rua 
Major Jacinto Goulart.

Igreja Matriz - Totalmente construída em pedra 
basalto, retirada dos morros da região, tem, na parte 
externa da igreja, esculturas de profetas bíblicos e de 
Adão e Eva. Localizada na praça central João Ribeiro. 

Epagri - Na Estação Experimental de Fruticul-
tura, a 2 km do centro. É possível ver os modernos 
equipamentos de pesquisa utilizados para o apri-
moramento do cultivo de frutas. De agosto a no-
vembro você poderá ver a floração da maçã - mais 
de 270 variedades - e, entre fevereiro e abril, a co-
lheita. A visitação é em horário comercial.

Museu Histórico Municipal - No espaço Assis Cha-
teubriand você pode visitar exposições temáticas e 
aprender um pouco sobre a história de São Joaquim. 
Fica na Rua Major Jacinto Goulart, 168. Visita das 9h 
às 11h e das 13h30 às 17h. Tel.: (49) 3233-2798.

Cascata do Pirata - Distante 17 km do centro, a 
cascata possui queda livre de 15 m no Rio Postinho. 
O acesso é pela SC-438, em direção a Bom Jardim da 
Serra. Anexo à Fazenda Refúgio do Pirata.

Nos encantos de São Joaquim

Vale da Neve - Para quem gosta de trilhas, o Snow 
Valley (Vale da Neve), com 2.700 m, é ideal. A cami-
nhada ecológica é feita entre xaxins, pinheiros, bra-
catingas e samambaias, cascatas e pontes rústicas. 
Outro lugar imperdível é o Parque Nacional de São 
Joaquim, com matas de araucárias e vários canyons. 
No parque há infra-estrutura para receber turistas. 
Um restaurante, área para camping, loja de arte-
sanato e cabanas rústicas para pernoite esperam 
por você. E já que você está na terra da maçã, nada 
como provar um delicioso pastel da fruta. Hummm...
quem resiste? Visite o site: www.valedaneve.com.br. 
Contatos: (49) 3233 3447.

 
Parque Nacional da Maçã - É onde acontece 

a Festa Nacional da Maçã, entre outras feiras e 
leilões agropecuários. Com 214 mil m2, possui 
áreas específicas para camping, canchas de laço, 
pavilhão de exposições e palco para shows. Fica 
a 2 km do centro.

Villa Francioni Vinhos e Vinhedos - Visitação aos 
vinhedos e cantina com acompanhamento de um 
enólogo, degustação dos vinhos produzidos pela 
vinícola. As visitas deverão ser agendadas com um 
dia de antecedência. Contatos: (49) 3233-3713. 
Acesse ainda: www.vilaafrancioni.com.br.

Exponeve - Feira permanente de artesanato e 
produtos da terra, instalada no Pavilhão comercial 
do Parque Nacional da Maçã. Aberto diariamente 
para visitação e comercialização dos produtos, a 
partir das 9h. Contatos: (49) 3233 2923.

Festival Florada das Cerejeiras - O Festival Cultu-
ral é realizado em setembro e surgiu em 2006 para 
incentivar os grupos étnicos locais a divulgar em 
suas tradições, aproveitando a estação que oferece 
um belo espetáculo na floração das cerejeiras

Natal iluminado - Evento Cultural idealizado pelo 
CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim. 
Sua primeira edição foi em 2005. A cidade ganha deco-
ração e iluminação natalinas e há apresentações cultu-
rais em diversos locais durante novembro e dezembro.

Foto: Paulo Afonso Silva
Belezas do inverno 

de São Joaquim
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Para as crianças
Prepare-se para ter fôlego em dobro com a criançada 
em São Joaquim. Os pequeninos vão se divertir com a 
neve. Bonecos e brincadeiras com bolas de neve vão 
ser diárias e incansáveis, afinal não é todo tempo que 
a neve faz parte do cenário nacional. 

Foto: Paulo Afonso Silva

Surpresas da mãe natureza 
esperam pelas crianças em 

São Joaquim

Foto: Paulo Afonso Silva

Brincadeira de criança 
no frio da cidade
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Fontes:
www.saojoaquim.sc.gov.br

www.serracatarinense.com
www.belasantacatarina.com.br

A economia do município era fundamen-
tada na pecuária, mas teve grande impulso 
com a cultura da maçã, iniciada na década de 
1970. Hoje, São Joaquim é o terceiro produtor 
da fruta no estado, contando com mais de 600 
pequenos produtores. 

As temperaturas baixas e o solo fértil aju-
dam São Joaquim a manter o posto de grande 
produtora da fruta. A colheita começa em janei-
ro e se estende por dois ou três meses. Para 
o turista que quiser visitar a cidade na época 
da festa, marque na agenda do próximo ano o 
final do mês de abril e o começo de maio.

A terra da maçã Roteiros turísticos
City Tour - Visita aos principais atrativos turísti-
cos de São Joaquim. O passeio pode ser agen-
dado com a agência receptiva São Joaquim 
Tour pelo telefone (49) 3233-0237 ou pelo 
e-mail saojoaquimtour@hotmail.com. Visite o 
site: www.saojoaquimtour.com.br.

Enoturismo - Visita guiada aos parreirais e à 
vinícola. Degustação e venda de vinho. Atendi-
mento de quinta a domingo. As visitas devem 
ser agendadas na Villa Francioni - (49) 3233-
1918. Site: www.villafrancioni.com.br.

Roteiro gastronômico - O turismo de Serra su-
gere boa gastronomia. Em São Joaquim, o tu-
rista pode saborear a comida típica local, como 
fondue, frescal, truta, tortas de maçã e para 
acompanhar vinhos finos de altitude. As in-
formações podem ser obtidas pelo telefone 
(49) 3233-2790.

Foto: Paulo Afonso Silva

Natureza congelada no 
frio  de São Joaquim
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UM CLIQUE NOS CAMPEÕES

O 1º Concurso de Fotografia da Anastra 
reuniu trabalhos de associados de 
todo o Brasil. “Nós já sabíamos que 
nossos amigos tinham talentos diver-
sos, mas, sem trocadillhos, foi uma 

revelação a sensibilidade nas fotos, não apenas 
das vencedoras, mas de todas que participa-
ram”, orgulha-se Alexandre Gouveia, presidente 
da Anastra. De acordo com Flaubert Barbosa dos 
Santos Júnior, assessor de relações institucionais 
e idealizador do concurso, outros virão pela fren-
te. “Nosso objetivo é fazer com que cada vez mais 

talentos sejam descobertos entre os servidores 
da Justiça do Trabalho”, ressalta.

As fotos premiadas foram escolhidas pela comissão 
julgadora, formada por Nilce Figueira (TRT 8ª Região), Ma-
nassés Campos (TRT 21ª Região) e Ernesto Dayrel (TRT 
3ª Região), que esteve em Brasília, na sede da Anastra, 
para analisar as fotografias inscritas, e levou em consi-
deração a forma, volume, textura, composição, profundi-
dade, perspectiva, enquadramento e criatividade. 

Os vencedores arrumaram as malas e foram direto para 
Recife de onde saíram para seu merecido Cruzeiro Alto Astral. 

O resultado do concurso você confere agora.

Amamentação, esse foi o tema da foto vencedora na cate-
goria cor. O associado Marcos Pires, servidor do TRT 16º 
Região foi o grande vencedor

Na foto, os premiados Antônio Luis da Silva, 
Moisés Freitas, Denise Bampi e Marcos Pires 
posam no Cruzeiro Alto Astral. Os colocados em 
terceiro lugar nas categorias Cor e P&B, Mônica 
Botelho e Albérico Mendonça ganharam passa-
gem de avião para qualquer capital brasileira. 
Mônica ainda não escolheu. Albérico vai para 
Fortaleza, quer ser vencedor nas olimpíadas.

Na categoria P&B (preto e branco), o 1º lugar foi para a fotografia “Brincadeira 
de criança”. O autor da foto ,servidor do TRT 10ª Região – DF, Antônio Luis da 
Silva, não brincou em serviço

Premiados ganham 
CRUZEIRO



Em 2º lugar na categoria Cor, a foto “Barco e Trapiche”, de autoria da servidora do 
TRT da 4ª Região – RS, Denise Bampi, mostra a beleza do litoral catarinense” 

A foto “A Pedra”, feita por Albérico Mendonça, servidor do TRT 10ª Região–
DF, ficou com 3º lugar na categoria cor. Albérico encontrou no solo brasileiro 
a beleza que o levou à premiação

O clique intitulado “Lençóis Maranhenses”, do associado Moisés Freitas, servidor 
do TRT 21ª Região, retratou a beleza das dunas brasileiras e garantiu o 2º lugar 
na categoria P&B

Um banho de talento da servidora Mônica Botelho do TRT 7ª Região – CE. A fotografia 
inusitada “Beijo molhado” abocanhou o 3º lugar na categoria P&B

Comissão julgadora formada por 
Nilce Figueira (TRT 8ª Região), Ma-
nassés Campos (TRT 21ª Região) e 
Ernesto Dayrel (TRT 3ª Região)

Comissão julgadora
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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 CONVENIADOS

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
DENTALSHOW

Associados do Distrito Federal e do Tocantins (cobertura nacional)
Diagnóstico; radiologia; prevenção; odontopediatria; dentística; periodontia; cirurgia; endodontia; prótese + ortodontia (ins-
talação de aparelhos fixos 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.

BANCORBRÁS
Os associados da Anastra têm mais uma vantagem especial. Para aqueles que desejam viajar com praticidade, conforto 

e agilidade, foi firmado um convênio com a Bancorbrás Turismo. A parceria garante 5% de desconto na aquisição de paco-
tes nacionais ou internacionais da Bancorbrás. Ligue (61) 3314-7010 ou acesse www.bancorbras.com.br. 

TURISMO

Atlantica Hotels International
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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 Hotels 
International), Quality Resort & Convention Center 
Itupeva (Atlantica Hotels International), Quality Re-
sort & Convention Center Lins (Atlantica Hotels In-
ternational), Quality Suites Congonhas (Atlantica 
Hotels International), Quality Suites Garden Quality 
Suites Imperial Hall (Atlantica 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), Radisson Fa-
ria Lima (Atlantica Hotels International), Saint Paul 
Plaza Hotel (Atlantica Hotels International), Sleep 
Inn Ribeirão Preto (Atlantica Hotels International), 
Comfort Hotel Downtown, Comfort Hotel Guarulhos, 
Comfort Moema, Comfort Nova Paulista, Comfort 
Suites Alphaville (Atlantica Hotels International), 
Comfort Suites Oscar Freire, Park Suites ITC, Quality 
Faria Lima, Quality Jardins, Quality Moema, Quality 
Resort Araçatuba (Atlantica Hotels International), 
Quality Suites Alphaville (Atlantica Hotels Internatio-
nal), Quality Suítes Congonhas, Quality Suites Gar-
den (Atlantica Hotels International), Quality Suites 
Imperial Hall, Quality Suites Long Stay Bela Cintra, 
Quality Suites Long Stay Vila Olímpia, Quality Suites 
Santo André, Clarion Alphaville (Atlantica Hotels In-
ternational), Clarion Berrini , Clarion Jardim Europa, 
Radisson Faria Lima

SERGIPE

Quality Hotel Aracaju (Atlantica Hotels International)
Todo o Brasil.
Desconto na aquisição do Titulo.

C O N V Ê N I O S  N AC I O N A I S
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A VII Olimpíada está a caminho
Prepare o físico e o fôlego!

Associados de todo o país começam a se movimentar para enfrentar mais uma disputa acirrada. 
Dessa vez, Fortaleza será a sede do evento. A expectativa é registrar mais de 1.200 atletas em 
19 modalidades. O complexo esportivo da Unifor e o Clube Atlético serão palcos de destaque 
nessas olimpíadas. A equipe do Ceará já está em treinamento. E a sua? Vai ser um verdadeiro 
show! Prepare-se! Veja aqui um pouco da história do campeão das olimpíadas de 2007.

Foto: Arquivo Anastra

A turma do GRUDE6 já 
se prepara para novas 

conquistas em Fortaleza

44

A expectativa é registrar mais de 1.200 atletas 
em 19 modalidades. O complexo esportivo da 

Unifor e o Clube Náutico serão palcos de 
destaque nessas olimpíadas
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O campeão da VI Olimpíada quer mais

Os servidores da 6ª Região – GRUDE 6 fo-
ram os grandes vencedores da olimpíada 

em João Pessoa, em 2007. Ao todo, foram 19 
medalhas de ouro, 16 de prata e 8 de bron-
ze, totalizando 43 medalhas, conquistadas no 
judô, atletismo, natação, voleibol, vôlei de praia, 
handebol, basquete, futsal e tênis de mesa. 

Coordenadora colegiada do GRUDE 6 e 
integrante das equipes de vôlei, basquete 
e tênis de mesa, Ana Elizabeth Japiá Mota, 
servidora do TRT6 desde 1991, atualmente 
lotada na 14ª VT Recife, conta que o gru-
po surgiu quando servidores e magistrados 
começaram a manifestar desejo de ter um 
programa permanente de esporte. “A au-
sência de investimentos da ASTRA 6 na 
área de esportes criava dificuldade mas, 
mesmo assim, conseguimos ser campeões 
gerais em Belém e em Brasília”, destaca.  
Isso despertou mais ainda a vontade de for-
mar um grupo permanente. 

Em 2006, os atletas fizeram uma pro-
posta à diretoria da ASTRA 6 de uma prática 
permanente de atividades esportivas com 
gestão compartilhada. A sugestão não foi 
aceita pela ASTRA 6. Com a negativa, a opção 
foi criar o Grupo de Esportes do TRT6 – GRU-
DE 6 em dezembro daquele ano.

Em 2007, já com o grupo formado, Per-
nambuco foi novamente campeão, conquis-
tando o tricampeonato. Foi a primeira parti-
cipação oficial do GRUDE 6.

A princípio, todas as despesas do GRU-
DE 6 são arcadas pelos seus integrantes. 
Em 2007 foi realizada uma campanha fi-
nanceira que incluiu uma rifa de um compu-
tador, além de outras ações para angariar 
recursos para os eventos e treinamentos 
ao longo do ano. Mas as conquistas da 
equipe não pararam por aqui. Em 2007, os 
servidores conseguiram pequenos, mas im-
portantes apoios. Governo do Estado, SIN-
TRAJUF, ASSOJAF, Banco do Brasil e BUNGE 
Alimentos foram alguns deles. “Agora, com 
a personalidade jurídica do GRUDE6, imagi-
namos que ficará mais fácil a captação de 
patrocínios, mas ainda estamos aguardan-
do respostas”, declara Ana. 

Treinamentos constantes - Hoje, cem ser-
vidores fazem parte do grupo.  Há um progra-
ma de esportes que consiste em atividades 
de lazer (passeios ciclísticos, caminhadas, 
trilhas, torneios abertos, entre outros); treina-
mentos sistemáticos (em diversas modalida-
des e com orientação técnica); e participação 
nas olimpíadas da Justiça do trabalho.

Os treinamentos começaram em março 
nas modalidades de atletismo, basquete, 
futsal, futebol de campo, handebol, tênis 
de mesa e vôlei. 

 
E a VII Olimpíada está na porta - A pou-

cos meses da próxima olimpíada, o grupo 
já está a postos para garantir mais meda-
lhas em Fortaleza. Ana afirma que a meta 
é superar a marcar do número de partici-
pantes e competir com o desafio de deslo-
car o ganhar do outro para o ganhar com o 
outro. Tudo isso em clima de harmonia e 
integração. “Esperamos que Fortaleza pro-
picie uma grande festa aos servidores da 
Justiça do Trabalho de todos os cantos do 
Brasil”, finaliza.

E S P O R T E

Ana Elizabeth em 
passeio ciclístico 

do GRUDE6
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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

A VII Olimpíada vai contar com a presença do ministro do TST, Carlos Alberto Reis de Paula. 
Atualmente, ele preside a terceira turma do TST e, desde fevereiro de 2007, é diretor da Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat). O mi-
nistro é fã de futebol. Não é à toa que é um dos conselheiros do América, de Minas Gerais.

Carlos Alberto irá participar da abertura a convite do presidente da Anastra, Alexandre 
Gouveia. No ano passado, a abertura das olimpíadas foi feita pela ministra Maria Calsing. Na ocasião, a 
ministra jogou uma partida de tênis de mesa com um dos atletas. A novidade foi um sucesso e esse ano 
não deverá ser diferente.

Abertura da VII Olimpíada 
da Justiça do Trabalho

Carlos Alberto Reis de Paula nasceu em Pedro Leopoldo (MG). É formado em Direito pela UFMG 
e licenciado em Filosofia pela Faculdade de Divinópolis. Mestre e doutor pela Faculdade de Direito da 
UFMG, é professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela UFMG desde 1985, 
estando à disposição da UnB desde 1999. 

Iniciou a carreira no serviço público como professor do Colégio Estadual de Pedro Leopoldo. Foi 
aprovado em concurso público em 1972 para técnico de controle externo do Tribunal de Contas 
da União. Obteve segundo lugar nas provas escritas para procurador da República e no concurso 
para juiz do Trabalho substituto da 3ª Região (MG). Presidiu Juntas de Conciliação e Julgamento 
e chegou, por merecimento, ao TRT (1993). É ministro do TST desde 25 de junho de 1998. Autor 
de livros e artigos diversos. 

PERFIL

Ministro Carlos Alberto posa para foto ao lado do presidente da Anastra, 
Alexandre Gouveia (à direita), e do assessor de Relações Institucionais da 

Anastra, Flaubert Barbosa dos Santos Júnior (à esquerda)
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