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Olimpíada
A VII Olimpíada, realizada em 

Fortaleza, foi um misto de emoção, 
superação e alegrias. Ao todo, mais 
de mil pessoas marcaram presença 

nos jogos. Nas páginas do Magazine 
Anastra há momentos de conquistas 
e integração. Momentos que fi carão 

guardados na memória de todos que 
passaram por lá. Pagina 22
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Norte
Belém é uma cidade 
quente, não só pela 
temperatura, mas pelo 
calor humano de seu 
povo. Você irá descobrir 
as belezas, delícias e 
encantos que a Amazônia 
reserva aos turistas do 
mundo todo. 

Nordeste

Eleita como a Capital Brasileira 
da Cultura, São Luís é, de 

fato, um lugar onde a cultura 
exala por toda parte. Casarões, 
lendas, danças...um verdadeiro 

deleite para os que gostam 
de história, beleza, natureza e 

cultura diversifi cada.

Capa
Capital do Brasil, Brasília 
acolhe gente de todas as 
partes do mundo. É onde 
está o centro do poder 
político do país. O turista 
irá se encantar com a 
arquitetura, a beleza e a 
organização da cidade. 
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Sudeste
Vitória é destaque da edição. 
As praias de Vitória são 
imperdíveis; a maioria possui  
boa infra-estrutura. Outro 
destaque é a panela de barro 
feita artesanalmente e que 
serve a deliciosa moqueca 
capixaba. 

18
Sul
Curitiba é considerada uma 
das melhores cidades para se 
viver no país. Limpa, bonita e 
organizada, a cidade reserva 
aos turistas encantos como o 
Jardim Botânico de Curitiba, 
com seus jardins franceses, e 
a Rua das Flores. 

20
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O título invoca o lugar comum. Ao fi nal de cada ano, 
fazemos um balanço do ano que está fi ndando e 
nos propomos a realizar mais no ano seguinte. O 
marco é sempre o Ano Novo. A expectativa é de 
renovação, de correção de rotas e de superação 

de metas. Ainda bem que é assim.
Olhando para o passado recente, verifi camos que cum-

primos muitas das metas estabelecidas no início de 2008. 
Conseguimos realizar a maioria dos projetos propostos e au-
mentamos o quadro de associados em mais de 57%. Com um 
grande grupo, realizamos uma viagem pelo oceano e visitamos 
Fernando de Noronha na Semana Santa. Na viagem estiveram 
presentes os vencedores do concurso de fotografi a, outro pro-
jeto realizado, reunindo colegas do Rio Grande do Sul, do Dis-
trito Federal, do Maranhão e do Rio Grande do Norte.     

Estivemos em vários estados e incentivamos a participação de novos atletas no maior evento esportivo 
dos servidores do Judiciário Trabalhista. A resposta foi positiva. De 8 a 15 de novembro realizamos a VII Olim-
píada Nacional da Justiça do Trabalho, com 881 atletas inscritos e cerca de 170 acompanhantes, tornando 
o número de participantes superior a mil pessoas. 

Com referência às Olimpíadas, projeto que a cada ano torna-se maior e com melhor qualidade, tiramos o 
chapéu e batemos palmas para os associados do Ceará. Em tempo apertado, criaram uma opção esportiva 
no TRT da 7ª Região e envolveram 100 pessoas. Em pouco mais de oito meses atingiram marcas que outros 
regionais ainda lutam para alcançar. A dedicação de todos e o apoio efetivo da Presidência e da Administra-
ção da 7ª Região possibilitou um evento isento de problemas. 

Os servidores do TRT da 7ª Região receberam as delegações de braços abertos. Os participantes, entre 
eles servidores, juízes, desembargadores e o ministro Carlos Alberto de Paula Reis, do TST, este último 
presente nos dois últimos dias do evento, guardarão na memória a cordialidade vivida entre adversários 
esportivos e o congraçamento entre amigos de diversas regiões. Os jogos de Fortaleza estarão para sempre 
na lembrança de todos nós.

Saímos do Ceará com a proposta de Sergipe sediar o evento de 2009 e Minas Gerais ser sede em 2010. 
Agradecemos às duas associações por receberem os jogos. Com a experiência adquirida em sete eventos 
já realizados, temos certeza de que ampliaremos a participação de TRTs e dos atletas, tornando cada vez 
maior a família ANASTRA.   

E para continuar nesse clima de realizações, 2009 já começará com a Anastra atuando no campo do 
interesse corporativo. No início do ano iremos nos reunir para defi nir a atuação positiva da ANASTRA na 
proposta de um plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário. Estaremos, como sempre, seguindo a 
política defi nida pela FENAJUFE e pelos sindicatos.   

Mas nossa pauta estará apenas começando. Para 2009, nossos projetos são, entre outros, introdu-
zir novas opções de vantagens para os titulares e seus dependentes, ampliar o nosso quadro de asso-
ciados, realizar mais um grande evento esportivo e fortalecer a defesa dos interesses dos servidores do 
Judiciário Trabalhista. 

Os projetos são simples, mas as metas são cada vez maiores. Desde já, tenho a certeza de que faremos 
um grande esforço para alcançá-las. 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Alexandre Moreira Gouveia Santos

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

Foto: Arquivo Anastra

NOVO ANO E OUTROS COMPROMISSOS



Passada a correria que foi a realização da OJT em uma 
semana, os inúmeros afazeres diários impediram um maior 
tempo para conversar e trocar idéias com cada um de vo-
cês acerca desse evento que cresce a cada ano.

Gostaria de agradecer a cada um e suas ASTRAs 
pelo comparecimento e pela confi ança depositada em 
um pequeno grupo que tenta, herculeamente, fazer com 
que cada um dos colegas dos mais distantes recantos 
do país possa sair satisfeito ao fi m de cada olimpíada.

Temos conseguido sucessos. A presença de algumas 
autoridades mais próximas deposita confi ança de que 
a OJT, em breve, possa ser reconhecida pelo TST como 
evento da Justiça do Trabalho, possibilitando, assim, o 
deslocamento de forma tranqüila e sem traumas.

Falando pelos colegas do Comitê, peço desculpas por 
algo que foi feito de forma equivocada. Saibam, porém, 
que, se erramos, foi tentando acertar.

Alguns laboratórios foram feitos esse ano e servirão 
de lição para os anos seguintes. A divisão de provas indi-
viduais por faixas, em especial na natação e no atletismo, 
é uma realidade e será observada com mais carinho. A 
divisão de um maior número de dias para o vôlei de praia 
e o tênis de campo também é fator comum, assim como o 
retorno da competição de duplas masculinas no tênis.

O evento já não é mais tão amador quanto no início e 
isso nos obriga a uma assessoria técnica maior. Entre nós 
há colegas com graduação ou especialização em educa-
ção física e que poderão ser chamados para uma análise 
do regulamento ou do manual de procedimentos.

No mais, dizer que os jogos transcorreram de forma 
ordeira e pacífi ca, como deve ser em um evento do nível 
de servidores da JT e isso habilita para que novos vôos 
sejam planejados.

Por último, um especial agradecimento aos colegas do 
TRT 7ª Região, Júnior, Deborah, Fernando, Jamile, Claudi-
nha, Adeilson e outros que não pude identifi car pelo nome, 
pelo esforço que dispuseram, para a realização dos jogos, o 
constante sorriso no rosto e a disposição para ajudar.

Um abraço e que possamos nos encontrar em 
Aracaju/2009.

Kolberg Luna Freire
ASTRA 21/RN e Comitê Olímpico

D O  L E I TO R

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      secretaria@anastra.com.br

Escreva para nós. Mande sua carta, e-mail, telegrama. 

OLIMPÍADA I

Com boa organização, as olimpíadas tendem a virar um 
marco na Justiça do Trabalho, principalmente por envolver 
a saúde física e mental dos servidores, o que acaba refl e-
tindo diretamente no rendimento no ambiente de trabalho.

Além do fato da integração entre os servidores do pró-
prio tribunal - que às vezes não têm tempo de conhecer o 
amigo do setor ao lado -, tem a integração com servidores 
de outros regionais.

O reconhecimento do evento pelo TST deve ser questão 
de tempo. As falhas fazem parte de qualquer evento, mas 
de forma alguma diminuiu o brilho do evento.

Parabenizo a todos pelo espírito esportivo apresentado. 
Que venha Aracaju.

George Luiz Barcelos Santos
Ajustes

OLIMPÍADA II

OLIMPÍADA III

Em nome da ASTTTER, Associação dos Servidores do 
Tribunal do Trabalho da 3ª Região, parabenizo o presiden-
te da Anastra e membros do Comitê Olímpico pela organi-
zação da VII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho.

Integrar servidores em um evento grandioso como esse 
exige pessoas como você: competentes e dedicadas.

Cassius Drummond
Presidente da ASTTTER
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Magazine Anastra - À frente do TRT 7ª Região, 
muitas das suas ações são inéditas. É preciso, de 
fato, inovar? Quais os maiores obstáculos encontra-
dos até aqui?
José Parente  - A administração que não inova, não 
motiva o servidor que cada vez mais precisa estar 
sintonizado com os objetivos da administração. No 
caso do TRT da 7ª Região, não temos encontrado 
maiores obstáculos porque contamos com o irres-
trito apoio do Pleno do Regional, dos juízes de 1ª 
instância e dos servidores. Isso tem nos permitido 
avançar mais rapidamente rumo aos objetivos a que 
nos propomos.

Magazine Anastra - A Portaria Nº 1292/2008, cons-
tituindo a Comissão para elaboração do Estatuto de 
Ética Profi ssional do Servidor Público no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, é uma 
dessas ações. Quais benefícios ela traz?
José Parente  - A ética de conduta é o valor mais ele-
vado que se exige do homem enquanto cidadão, com 
direitos e deveres perante sua coletividade e, em se 
tratando de servidor da administração pública, ela 
passa a ser um imperativo absolutamente inderrogá-
vel, ante os primados da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efi ciência, previstos no Art. 
37, da Carta Magna. Com a adoção do Estatuto de 
Ética Profi ssional, o servidor do TRT do Ceará - 7ª Re-
gião terá mais presentes os limites constitucionais de 
sua ação administrativa, ao tempo em que o jurisdi-
cionado disporá de instrumento normativo específi co 
para o exercício de prerrogativas que eventualmente 
lhe tenham sido sonegadas ou difi cultadas.

Magazine Anastra - Outra ação inovadora é o 
convênio com o Banco do Brasil para implantação 
do Programa Adolescente Trabalhador no âmbito 

do TRT cearense. 
Quais as expec-
tativas do TRT do 
Ceará em relação 
a essa forma de 
contratação de es-
tagiários?
José Parente  - O 
Programa Adoles-
cente Trabalhador é uma inovação na administra-
ção judiciária nacional, tendo como objetivo mate-
rializar nesse Regional a responsabilidade social 
que tanto ele exige dos entes da iniciativa privada. 
Não se trata de aportar mão-de-obra barata à força 
operativa do TRT, ao contrário, trata-se de propor-
cionar a inclusão social pela via do trabalho a jovens 
de camadas extremamente carentes da sociedade, 
aos quais historicamente têm sido negadas as opor-
tunidades de trabalho. Além de treinamento des-
tinado especifi camente à profi ssionalização, aqui 
esses jovens receberão reforço nos conhecimentos 
que já recebem da rede escolar pública, mas, prin-
cipalmente, poderão ter noções de cidadania, de 
participação e convivência social, de respeito às au-
toridades constituídas e de responsabilidade para 
com sua comunidade.

Magazine Anastra - Em relação ao trabalhador, o 
TRT assinou convênio com o Ministério do Trabalho. 
O que o trabalhador pode esperar desse convênio 
com a criação da Central de Serviços?
José Parente  - Essa é outra grande inovação, cujo 
objetivo é proporcionar aos usuários da Justiça do 
Trabalho, sejam empregados ou empregadores, 
maiores facilidades na obtenção dos serviços que 
estejam demandando. A localização de uma unida-

José Antônio Parente da Silva é desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará - 7ª Região. Eleito presidente 
do TRT/CE para o biênio 2008/2010, o cearense, natural de 
Fortaleza, vem empreendendo mudanças signifi cativas no 
TRT do Ceará, mudanças que podem servir de exemplo para 
tribunais de todo o Brasil. Saiba quais as inovações que já 
estão implantadas e quais as que estão por vir.

JOSÉ PARENTE
Inovações no TRT 7ª Região

Foto: Comunicação TRT 7
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de da SRT (ex-DRT) no Fórum agilizará em muito o 
andamento dos processos em trâmite na 1ª instân-
cia, ao tempo em que prestará, aos usuários daque-
le órgão, serviços como informações sobre direitos 
e deveres trabalhistas e FGTS, conferência de cálcu-
los demissórios, expedição de seguro-desemprego, 
expedição de CTPS, fi scalizações, entres outros.

Magazine Anastra - Que outras ações inéditas o 
TRT do Ceará realiza? como se dá esse processo?
José Parente  - São muitas as ações já autorizadas 
pelo Pleno do TRT e que estão sendo implementa-
das, mas o mais importante é que todas estão sen-
do realizadas dentro de princípios absolutamente 
democráticos e participativos, envolvendo magistra-
dos e servidores. A gestão ambiental, por exemplo, 
é conduzida por núcleo composto de três servidores 
de direção do TRT e três servidores eleitos, sob a 
coordenação de juíza da 1ª instância. A propósito, 
hoje há juízes de 1º grau espalhados por toda a ad-
ministração do Tribunal como, por exemplo, Direto-
ria e Distribuição do Fórum, Leilão Unifi cado, Gestão 
Ambiental, Agenda Cultural, Ouvidoria (Ouvidora 
Geral Substituta), Tabelas Processuais, Tecnologia 
da Informação, Gestão Estratégica, Conciliação em 
2ª Instância, Conciliação de Precatórios, Semana 
Nacional de Conciliação, além da Secretaria Geral 
da Presidência, que é hoje ocupada por um colega 
magistrado aposentado.

Magazine Anastra - Ouve-se muito falar que o Ju-
diciário é bem distante do povo. No TRT do Ceará, 
essa perspectiva vai mudar? Que projetos existem 
para aproximar o povo? 
José Parente  - O Regional dispõe de um excelente 
serviço de Ouvidoria, que hoje é comandado por um 
experiente desembargador. Além disso, estamos 
implementando um sistema de atendimento pes-
soal pelo próprio presidente do TRT, que ouvirá as 
queixas dos jurisdicionados na última sexta-feira de 
cada mês, dentro do programa “Fale com o presi-
dente”. Além disso, também estamos implementan-
do (já em fase de licitação para a compra de equi-
pamentos) a instalação da TV7, canal destinado a 
estabelecer relação mais estreita do tribunal com 
os jurisdicionados. Já temos convênio fi rmado com 
a TV Ceará, emissora pública que tem alcance em 
todo o estado. Certamente, essa medida será um 

marco fortíssimo na defi nitiva aproximação do Judi-
ciário trabalhista com o povo do Ceará. Queremos 
que seja também referência em todo o país. Por 
outro lado, programas de informática recentemen-
te criados - que permitem peticionamentos eletrô-
nicos diversos, carga programada de processos, 
inscrição eletrônica para sustentação oral junto 
às Turmas ou ao Pleno, etc - podem ser alinhados 
como facilitadores do acesso dos jurisdicionados 
aos serviços do TRT, ainda que através de seus 
procuradores jurídicos.

Magazine Anastra - Muitas ações começaram a 
ser realizadas em 2008. Mas, o que as pessoas po-
dem esperar para 2009? Que ações estão pautadas 
pelo TRT do Ceará?
José Parente  - Nossas metas para 2009 são 
muitas. Destacamos a luta pela aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do projeto de lei que cria 
159 cargos de servidores e amplia a composição 
do Pleno para 14 membros e do projeto de lei 
que cria mais 12 cargos de juízes do Trabalho. 
Além disso, estaremos trabalhando para fazer 
reforma do Anexo I do TRT e do Fórum Autran Nu-
nes, preparando-os para a ampliação do número 
de desembargadores e de Varas do Trabalho; a 
construção de um imóvel para depósito dos bens 
arrestados e aguardando hasta pública; a cons-
trução dos postos avançados de Aracati e Acaraú 
e também a instalação de uma Vara Itinerante na 
Região do Cariri, no Sul do Ceará. Sabemos que 
são muitos os desafios para 2009, mas temos 
muita disposição para esse trabalho.

“O Programa Adolescente 
Trabalhador é uma inovação 
na administração judiciária 

nacional, tendo como objetivo 
materializar nesse Regional a 

responsabilidade social que tanto 
ele exige dos entes da

iniciativa privada”
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TRABALHO ESCRAVO
O Brasil é palco da exploração de trabalhadores

Magazine Anastra - Afi nal, como se caracteriza, de 
fato, o trabalho escravo? 
Ronaldo Fleury  - O trabalho, chamado “análogo” 
à escravidão, se caracteriza pela restrição de liber-
dade do trabalhador, que pode se dar de diferentes 
formas: a restrição pela força, quando o trabalhador, 
utilizando-se de coerção física e até com o uso de 
armas, impede o livre trânsito do empregado; e a 
restrição moral, que normalmente é “por dívida”, 
ou seja, o empregador cobra dos empregados tudo 
que é necessário para a execução do trabalho, des-
de o transporte, a alimentação e a moradia, até o 
cigarro e o maquinário de trabalho, fazendo com 
que a dívida do trabalhador seja sempre maior que 
o seu crédito.  

Magazine Anastra - Qual o quadro geral de ocor-
rência no Brasil? Existem estimativas?
Ronaldo Fleury  - É muito difícil falar em estimativas 
acerca de quantos trabalhadores estão, atualmente, 
em condições análogas à escravidão no Brasil, mas 
apenas para que se tenha uma idéia da dimensão 
do problema, só neste ano, no período de janeiro 
a outubro, 3.804 trabalhadores escravos já foram 
resgatados em operações conjuntas do MPT, MTE e 
Polícia Federal.

Magazine Anastra - Qual a região com maior regis-
tro desse tipo de exploração? O que o trabalho escra-
vo representa para essa região? 
Ronaldo Fleury  - O Pará é, sem dúvida, o estado 
de maior incidência de trabalho escravo, mas tam-
bém os estados da Bahia, Tocantins e Mato Grosso 

apresentam núme-
ros alarmantes. A 
gran de dimensão 
desses estados e a 
difi culdade de aces-
so a algumas fazendas acabam por facilita com que 
o empregador submeta o trabalhador a condições 
degradantes de trabalho. A existência de trabalho 
escravo apenas denuncia a falta de preparo do Es-
tado para combater essa fraude e a dura realidade 
da disparidade socioeconômica do nosso país, em 
especial nas regiões menos favorecidas.

Magazine Anastra - O trabalho escravo também é 
comum nos meios urbanos? Como acontece esse 
processo nas grandes cidades?
Ronaldo Fleury  - Atualmente, tem sido bastante 
freqüente o uso de trabalhadores estrangeiros que 
entraram no Brasil de forma clandestina e que, em 
razão dessa condição, são submetidos ao trabalho 
escravo. Há inúmeros casos, por exemplo, na cida-
de de São Paulo, em que são explorados trabalha-
dores bolivianos.

Magazine Anastra - E como fi ca a punição para 
quem explora trabalhadores?
Ronaldo Fleury  - Se houver a comprovação de que 
há alguém, seja estrangeiro ou não, explorando tra-
balhadores no território brasileiro, ele deverá ser 
punido nos termos da legislação penal, além das 
repercussões trabalhistas – inclusive indenização 
por dano moral coletivo, independentemente de 
sua nacionalidade.

Ronaldo Fleury é especialista em negociação coletiva pela Or-
ganização Internacional do Trabalho e Universidade de Toledo 
– Espanha e procurador regional do Trabalho. É também vice-
coordenador nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário do 
Ministério Público do Trabalho e autor do livro “Trabalho Por-
tuário”. Aqui ele nos fala sobre a triste realidade do Brasil em 
relação ao trabalho escravo e nos conta quais as perspectivas 
para solucionar esse problema.

Foto: Arquivo pessoal
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Magazine Anastra - Qual o impacto dessa prática 
no mercado econômico? Isso gera repulsa interna-
cional aos produtos fabricados com esse tipo de ex-
ploração de mão-de-obra?
Ronaldo Fleury  - Em um primeiro momento, a ex-
ploração de trabalhadores escravos gera uma con-
corrência desleal com outras empresas que têm 
seus trabalhadores legalmente registrados e, con-
seqüentemente, uma despesa bem maior. Entretan-
to, a repulsa, tanto internacional quanto, nacional 
que tal prática causa traz prejuízos a médio e longo 
prazos para as empresas. Já houve, inclusive, casos 
de boicote a tênis que eram produzidos na Ásia por 
mão-de-obra escrava. Não é raro vermos matérias 
em órgãos de imprensa internacional sobre o traba-
lho escravo em nossas terras, o que é terrível para a 
imagem do nosso país no exterior.

Magazine Anastra - Quem utiliza crianças ocorre 
em qual crime: trabalho escravo ou exploração de 
mão-de-obra infantil? Como se dá a distinção?
Ronaldo Fleury  - Na verdade, a utilização de crian-
ças para o trabalho não confi gura um crime, mas 
um ilícito trabalhista, a não ser que elas também es-
tejam submetidas a trabalho escravo. Nesse caso, a 
pena será a mesma.

Magazine Anastra - Em um país extenso como 
o  Brasil, qual o aparato material e humano usado 
para controlar a situação?
Ronaldo Fleury  - O Ministério Público do Trabalho 
possui uma Coordenadoria Nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo composta por 24 procuradores 
especializados que procuram atuar de forma harmô-
nica, participando, juntamente com o Ministério do 
Trabalho e Emprego e a Polícia Federal, de grupos 
móveis de inspeção, em que as condições de tra-
balho são constatadas in loco e as medidas perse-
cutórias e judiciais adotadas. O trabalho tem como 
objetivo não apenas a libertação dos trabalhadores e 
o pagamento de todos os seus créditos trabalhistas, 
mas a condenação dos exploradores a indenizarem o 
dano moral causado à coletividade com a prática.

Magazine Anastra - Que outras medidas o país uti-
liza para combater esse tipo de exploração? Qual a 
mais efi caz?
Ronaldo Fleury - No Brasil, além da atuação dos 
grupos móveis de inspeção, que já tem gerado efei-
tos bastante signifi cativos, o Ministério Público do 

Trabalho vem ajuizando ações civis públicas em que 
as condenações aos exploradores têm alcançado 
valores bastante signifi cativos (há condenações de 
alguns milhões de reais), o que tem gerado um efei-
to pedagógico expressivo. Também a chamada “lis-
ta suja”, em que os empregadores de mão-de-obra 
escrava são ali relacionados e fi cam impossibilita-
dos de obter empréstimos ofi ciais, tem surtido bons 
resultados. A medida que seria, ao meu ver, a mais 
efi caz, e que ainda descansa no Congresso Nacio-
nal, é uma proposta de emenda constitucional que 
assegura a possibilidade de expropriação das terras 
em que for encontrado trabalho análogo à escravi-
dão. Também é importante que a Justiça Federal 
se conscientize da barbárie do trabalho escravo e 
condene, efetivamente, à reclusão, os que cometem 
essa odiosa prática.

Magazine Anastra - Quais suas perspectivas para 
o futuro em relação a essa questão? 
Ronaldo Fleury  - Caso seja mantida a atuação con-
junta dos órgãos já citados e o Judiciário Trabalhista 
se mantenha sensível à gravidade da situação, en-
tendo que há razoáveis perspectivas de melhora a 
médio prazo. Mas para que haja uma efetiva melhora 
e um quadro diferente, pintado com cores menos tris-
tes daqui a cinco anos, por exemplo, somente com a 
aprovação da chamada “PEC do trabalho escravo” e 
com a efetiva condenação à reclusão, pelo crime de 
submissão de trabalhadores a condições análogas à 
escravidão, pela Justiça Federal, poderemos ver, se 
não o fi m, mas a regressão signifi cativa dos números 
do trabalho escravo no Brasil.

“O Pará é, sem dúvida,
 o estado de maior incidência 

de trabalho escravo, 
mas também os 

estados da Bahia, Tocantins e 
Mato Grosso apresentam 

números alarmantes”
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BELÉM
T U R I S M O

A  

capital do Pará é considerada porta de 
entrada da Amazônia. E não poderia ser 
mais adequado. A exuberância do verde 
da fl oresta está por toda parte. O turista 

logo vai se encantar com os túneis de mangueiras 
em suas principais avenidas. Não é à toa que é cha-
mada de “a Cidade das Mangueiras”. Outra curiosi-
dade é a chuva à tarde, quase que diária. Lá, é co-
mum as pessoas perguntarem se vão se encontrar 
antes ou depois da chuva.

Para os turistas religiosos, a melhor época para 
visitar a cidade é no segundo domingo de outubro, 
quando é realizado o Círio de Nazaré, que chega a reu-
nir mais de um milhão de visitantes. 

Com tanta diversidade, Belém encanta com suas 
cores, cheiros e sabores. Prepare-se para conhecer 
um pedaço do Brasil totalmente diferente de tudo 
que você já viu. Bem-vindo à Amazônia.

PASSEANDO POR BELÉM
Complexo Feliz Lusitânia - O complexo turísti-

co, localizado na região portuária de Belém, possui 
construções que datam do período colonial e retrata 
a história da cidade. Abriga museus, restaurantes 
e oferece diversas opções de lazer às margens da 
Baía do Guajará. Nele, você encontrará a Igreja de 
Santo Alexandre, com seus belos jardins externos; 
o Museu de Arte Sacra, repleto de estátuas e arte-
fatos religiosos que retratam a história regional; o 
Forte do Presépio; e a Casa das 11 Janelas. 

Mercado do Ver-o-Peso - É um dos cartões-postais 
de Belém. Reúne tudo o que há de mais paraense. Na 
feira são encontrados peixes de água doce, carnes, 
frutas e legumes regionais, além de artigos religiosos e 
ervas medicinais. Há ainda pimentas, frutas e diveros 
tipos de farinha de mandioca, ingrediente indispensá-
vel no prato do paraense.

Estação das Docas - Grande complexo de la-
zer, foi construído em ferro inglês, no antigo porto 
da capital, e restaurado e tombado pelo Patrimônio 
Histórico. O turista pode contemplar a Baía do Gua-
jará, tomar deliciosos sorvetes de frutas regionais, 
assim como assistir a vários shows folclóricos e se 
deliciar com os pratos típicos da culinária paraense. 
Também abriga museu, feira de artesanatos, bares 
e lojas. Uma ótima opção para o visitante.
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A Amazônia começa aqui

Frutas regionais chamam 
atenção pelos sabor inigualávelFo
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Vista próxima à Feira 
do Ver-o-Peso em 
frente à cidade

 Foto: Christian Knepper/Embratur

Tacacá, uma típica e 
exótica bebiba indígena

Foto: Luiz Braga/Embratur
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CURIOSIDADES DE UMA CIDADE AMAZÔNICA
• Foi em Belém que aconteceu a Cabanagem, con-
siderada a revolta popular mais autêntica da histó-
ria do Brasil.
• A estrela solitária na bandeira nacional represen-
ta o Pará. Muita gente acredita que seja o Distrito 
Federal. Ledo engano. A Spica, como é conhecida 
a estrela, representa o Pará porque este era o es-
tado com maior parte de seu território acima da 
linha do equador.
• Entre os ritmos quentes da cidade estão o carimbó, 
a lambada e o brega (um ritmo musical dançante, de 
estilo balançado, originário do calipso estadunidense). 
• O turista vai encontrar pratos à base de peixe, como 
pirarucu na chapa, caldeirada de tucunaré e piracuí, 
uma farinha feita de peixe seco. No entanto, o visitan-
te mais curioso pode experimentar os pratos fortes 
da região, como pato no tucupi, tacacá e maniçoba, 
esta última precisa fi car, em média, sete dias no fogo, 
pois a maniva, folha da mandioca utilizada, é tóxica. 
Você encontrará esses pratos típicos em qualquer 
lugar de Belém, inclusive em shoppings, ao lado de 
grandes franquias de hambúrguer.
• As frutas também serão uma atração à parte para 
os turistas. Há muitas opções: cupuaçu, açaí, pupu-
nha, uxi, araçá, bacuri, tucumã, castanha-do-Pará, 
etc. Uma dica para experimentar esses sabores exó-
ticos da Amazônia? Passe na sorveteria Cairu. Ela  é  
conhecida por fazer um sorvete de sabor inigualável. 
Além disso, você, com certeza, vai espantar um pou-
quinho do imenso calor que faz em Belém. 
• No Pará, quando perguntar onde fi ca um lugar,  não 
vá se assustar se o paraense se oferecer para levá-lo 
até lá. O povo é extrovertido, caloroso e adora fazer 
amizade, não é à toa que chama todo mundo pelo 
apelido carinhoso de “mano”ou “mana”.

 Mangal das Garças - Local com borboletário, vi-
veiro de pássaros, restaurante, farol e museu. Às mar-
gens do Rio Guamá, o parque fi ca localizado no en-
torno do centro histórico de Belém. Além da natureza, 
o visitante vai encontrar algumas edifi cações: pórtico, 
restaurante, mirante, viveiro de pássaros, viveiro de 
borboletas e beija-fl ores, e quiosques para lanches. 

Praça da República - Quem anda pelo verde gra-
mado da Praça da República hoje, não imagina que 
o local já funcionou como cemitério destinado aos 
escravos e à população sem recursos. Apenas mais 
tarde, quando foi construído o monumento alusivo 
à Proclamação da República, o locla passou a se 
chamar Praça da República. Contém o Parque João 
Coelho, a Praça da Sereia e o Theatro da Paz. Aos 
domingos, o turista pode passear por uma feira de 
artesanato nas calçadas da praça.

Rios e mar - Em Belém, e nos seus arredores, o 
visitante vai conhecer rios, igarapés e até mesmo ver 
o mar. Os grandes destaques vão para Mosqueiro e 
Salinas. Banhadas pela Baía do Marajó, as praias 
da Ilha de Mosqueiro sofrem a infl uência das marés 
e, por isso, possuem ondas, mesmo sendo praias 
de rio. Fica a 1h (de carro) de Belém. Já Salinas fi ca 
a 2h30 de Belém. A praia mais conhecida é a Ata-
laia. Não se surpreenda com o fato de visitantes que 
entram com seus carros nas areias e chegam bem 
perto da água. Os turistas-motoristas devem, entre-
tanto, tomar cuidado com a maré. É comum pesso-
as perderem seus carros engolidos pelas águas do 
mar, quando a maré sobe.
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Como chegar
Há vôos saindo diariamente de to-
dos os cantos do país para Belém. 
De ônibus ou carro - Para quem 

vem do Sul e Centro-Oeste do país, o 
acesso é feito pela Belém-Brasília até 

a cidade de Santa Maria do Pará, en-
trando na BR 316 e, na seqüência, pela PA 

391. Para as outras regiões, o acesso é feito 
pela BR 316, seguindo pela PA 391.

Há vôos saindo diariamente de to-

Informações ao turista

(91) 3212 - 0575
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Para as crianças
As crianças vão se encantar com o Museu Emílio Goeldi. Lá, 
poderão ver a fauna e fl ora amazônicas, incluindo várias es-
pécies raras e ameaçadas de extinção. Cerca de 300 espé-
cies de plantas e 600 animais habitam esse importante es-
paço verde, localizado bem no centro da capital paraense.

www.paraturismo.pa.gov.br; www.belem.pa.gov.br
Fontes:

Mangal das Garças é ideal 
para quem gosta de natureza

Foto: Christian Knepper/Embratur
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SÃO LUÍS
Capital Brasileira da Cultura 2009

T U R I S M O

E leita a Capital Brasileira da Cultura 2009, 
pelo Birô Internacional de Capitais Cultu-
rais (IBOCC, em inglês), São Luís, é a única 
capital brasileira fundada pelos franceses 

(1612). A cidade conserva a sua história e as tradi-
ções em azulejos e pedras de cantaria espalhadas 
pelo seu centro histórico. Tudo isso já foi reconhe-
cido também pela UNESCO que, em 1997, tombou 
São Luís como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Conhecida como a “Ilha do Amor” ou ainda a 
“Jamaica Brasileira”, São Luís tem um povo bem-
humorado e suas histórias podem ser surpreenden-
tes. Uma das mais conhecidas gira em torno de uma 
suposta serpente que habita o subsolo da cidade. A 
capital do Maranhão fi ca próxima à linha do Equa-
dor e, por isso, sofre uma das maiores variações de 
marés do mundo. Em seu subsolo existem túneis 
que se ramifi cam por toda a ilha, daí a crença de 
que a serpente mora em tal endereço.

É aqui, na cidade onde se pronuncia o melhor 
português do país, que o visitante vai se deliciar 
com a culinária, a cultura, as curiosidades e a ale-
gria de um povo receptivo e festivo.

DESCOBRINDO SÃO LUÍS
Centro histórico - O acervo arquitetônico de São 

Luís impressiona pela beleza e grandiosidade. São cer-
ca de 3.500 prédios espalhados por mais de 220 hec-
tares de centro histórico. O passeio é feito com guia.

Praias - São Luís é uma ilha. Praia não falta. Entre 
as mais freqüentadas pelos moradores estão a de São 
Marcos, Calhau e Araçagy, nesta última, carros podem 
andar sobre a areia e as pessoas estacionam, ligam 
o som e são atendidas pelos garçons dos bares ali 
mesmo, ao lado dos seus carros. Para quem gosta de 
agitação, o lugar é ideal. 

Reggae - Conhecida como a Jamaica Brasileira, 
São Luís tem no reggae uma das maiores opções de 
lazer para todas as classes sociais. Existem clubes e 
bares especializados no ritmo jamaicano. Uma curiosi-
dade: em São Luís dança-se reggae bem agarradinho.

Ceprama - Local onde o turista terá a oportu-
nidade de conhecer o artesanato do Maranhão. O 
prédio tem três mil metros quadrados e possui uma 

A história ganha vida 
em São Luís

Foto: Editora Peixes/Embratur
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gama de produtos locais, como a cachaça tiquira 
(feita de mandioca e de cor lilás). No período junino, 
a área ao ar livre do Ceprama costuma ser palco de 
um animado arraial. Fica aberto de segunda a sexta, 
das 9h às 19h; aos sábados, das 9h às 20h; e aos 
domingos, das 9h às 13h.

Madre Deus - O bairro é conhecido por concentrar 
vários grupos de cultura popular. É onde fi ca a sede 
da Turma do Quinto, uma das escolas de samba mais 
tradicionais de São Luís. O local é famoso, ainda, por 
ser reduto de boêmios. 

Bumba-meu-boi – Uma das atrações principais do 
Maranhão é o bumba-meu-boi. Conta com vários per-
sonagens e mistura dança e teatro. Retrata a história 
da morte e ressurreição de um boi. Em São Luís há 
inúmeros grupos. Apesar de junho ser o mês ofi cial da 
brincadeira, é possível ver apresentações de bumba-
meu-boi já em março, quando começam os ensaios 
para apresentação em outubro. 

Sorvete de coco na praia - O sorvete de coco 
vendido nas praias de São Luís é feito de forma ca-
seira e vendido no copinho ou na casquinha de bis-
coito. Como venta muito nas praias, se for tomar na 
casquinha, prepare-se para fi car “melado” de sorve-
te. Vale a pena!

Guaraná Jesus - O famoso Guaraná Jesus, exótico 
por causa da sua cor rosa e do seu sabor adocicado 
com gostinho de cravo e canela, pode até ser encon-
trado em alguns lugares fora de São Luís, mas é raro e 
tão caro quanto um produto importado. O guaraná foi 
criado em São Luís, no ano de 1920, pelo farmacêuti-
co Jesus Norberto Gomes.

Arroz de cuxá com peixe frito - Prato típico da culi-
nária maranhense, o arroz de cuxá com peixe frito é 
outro bom motivo para visitar a cidade. O cuxá é um 
creme verde feito de folha de vinagreira, uma folha 
amarga encontrada apenas naquela região. A iguaria 
sempre é servida com arroz branco e peixe frito.

Como chegar
São Luís - Há vôos diários partindo 
das principais capitais do país. De 
carro, o acesso pela BR-135. Quem 

vai até os Lençóis Maranhenses, a 
partir de São Luís, deve pegar pela MA 

402 - a Translitorânea - até Barreirinhas 
(principal portão de entrada do parque). 

São 3h  de viagem. Também há ônibus que 
partem diariamente de São Luís para o parque.

São Luís - Há vôos diários partindo 

Informações ao turista
(98) 3231-2000

Secretaria Municipal de Turismo 
(98) 33212 6215/6208
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Para as crianças
As crianças vão adorar o Parque Nacional dos Lençóis Ma-
ranhenses. São dunas e lagoas com águas transparentes, 
em tonalidades que variam do verde ao azul. Mas, todo cui-
dado é pouco. Protetor solar e chapéu são indispensáveis. 
Em São Luís, as crianças também vão se divertir com dan-
ças folclóricas, como o bumba-meu-boi.

www.parquelencois.com.br
www.saoluis.ma.gov.br

Fontes:

Tambor de crioula – Outra manifestação popular 
que encanta os turistas é o tambor de crioula. Ape-
nas mulheres dançam em uma roda, girando suas 
saias rodadas e coloridas, enquanto os homens to-
cam os tambores.

UM PARAÍSO PERTO DE SÃO LUÍS
O Parque Nacional dos Lençóis, distante cer-

ca de 200 km da capital, encanta pela sua beleza 
exótica. É um grande deserto formado por dunas 
de até 40 metros com belas lagoas. Não é neces-
sário pagar nenhuma taxa para entrar ou acampar 
no parque. Vá preparado para altas temperaturas. 
Protetor solar, chapéu, sandálias, roupa de banho 
e roupas leves são imprescindíveis para quem vai 
visitar o local. Quem quiser conhecer o básico do 
parque, as duas lagoas Azul e Bonita, precisa passar 
dois dias por lá. Geralmente, quem deseja conhecer 
mais, fi ca, em média, sete dias. Imagens deslum-
brantes esperam o turista.

Lençóis maranhenses 
tem imperdível paisagem

Foto: Embratur
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BRASÍLIA
Na terra do poder

T U R I S M O

A  

Capital do Brasil, inaugurada em 1960, 
pelo então presidente Juscelino Kubits-
chek, foi construída em três anos e meio. 
Atualmente, o Distrito Federal, conta com 

alto índice de desenvolvimento e é, desde 1987, Pa-
trimônio Histórico e Cultural da Humanidade, título 
concedido pela Unesco. A equipe de Lucio Costa e 
o grupo de Oscar Niemeyer projetaram os prédios 
públicos e grande parte da área residencial da nova 
cidade, que encanta pela grandeza e pelos traços 
da sua arquitetura. A cidade chama atenção tam-
bém pela diversidade dos povos, línguas e sotaques 
que fazem da Capital um caldeirão de cultura. 

Conhecer Brasília é ver de perto a história re-
cente do país. O visitante terá que separar bastante 
tempo em sua agenda porque a cidade possui inú-
meras atrações. Dos prédios arquitetônicos aos res-
taurantes com culinária do mundo inteiro, a cidade 
vai surpreender o turista. E cuidado: há uma cren-
ça de que quem bebe a água de Brasília, não volta 
mais para sua terra. Quer testar?

NOS TRAÇADOS DA CAPITAL
Torre de Televisão - Mirante com 75 metros de 

altura. De lá, o turista tem uma visão ampla da vista 
de Brasília. Aos 25 metros, o visitante pode aproveitar 
para conhecer o Museu Nacional de Gemas. Aberto às 
segundas, das 14h às 18h, e de terça a domingo, das 
8h às 18h (mirante). Há ainda uma feirinha aos pés da 
torre onde é possível encontrar artesanato de todos os 
tipos, inclusive as fl ores secas, marca do artesanato 
de Brasília. Funciona diariamente das 9h às 19h. 

Parque da Cidade Sara Kubitschek - São 4,2 mi-
lhões de metros quadrados com kartódromo, Praça 
das Fontes com paisagismo de Burle Marx, ciclovia, 
hípica, playground, etc. É o maior parque urbano da 
América Latina. Nos fi nais de semana chega a rece-
ber até 20 mil pessoas. 

Esplanada dos Ministérios - Localizada no Eixo 
Monumental Leste, é composta por um conjunto de 
17 edifícios distribuídos harmoniosamente e com 
regularidade arquitetônica. Na Esplanada, as dis-
tâncias são bem grandes e o clima em Brasília é, 
na maior parte do tempo, seco. Leve garrafi nha de 
água, boné, protetor solar e muita disposição.

Congresso Nacional - Localizado na Praça dos Três 
Poderes, foi projetado por Oscar Niemayer e é sede do 
Poder Legislativo. Os blocos em forma de “H” têm 28 
andares e abrigam atividades administrativas. No seu 
interior, encontra-se vasto acervo cultural e paisagís-
tico. A Câmara fi ca aberta para visitações com guias 
de segunda a sexta, das 9h30 às 12h e das 14h30 às 
16h30; sábados e domingos, das 9h às 13h (de hora 
em hora). O Senado também tem visitas guiadas de 
segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 15h30 às 
16h30; sábados e domingos, das 10h às 14h.

Catedral Metropolitana - Projetada por Oscar Nie-
meyer, apresenta um grande acervo de obras dos mais 
diversos artistas. A nave principal fi ca abaixo do nível 
do solo e recebe iluminação natural através de seu 

Como chegar
Há vôos diários de todos os luga-

res do Brasil. Também há grande 
número de linhas de ônibus. Vindo 
do Sul, o acesso pode ser feito pela 

Rodovia Transbrasiliana até Anápo-
lis/GO. Depois, pegue a BR 060 até o 

Distrito Federal. Do Sudeste, vá pela BR 
040 e siga até a cidade de Cristalina/GO, 

continuando pela BR 050. Do Norte e do Nor-
deste, pegue a BR 020.

Ponte JK, considerada uma 
das mais bonitas do mundo

Foto: Christian Knepper/Embratur
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Informações ao turista
Setur– (61) 3322.6611
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Para as crianças
O Jardim Zoológico de Brasília vai encantar as crianças. Lá, 
os pequeninos vão encontrar vários animais ameaçados de 
extinção nos viveiros, fossos e aquários do zoológico brasi-
liense. As crianças terão oportunidade de conhecer animais 
do cerrado, como o Lobo-Guará, a Ema e o Veado-Campeiro. 
Fecha às segundas. Pode ser visitado a pé ou de carro.

www.setur.df.gov.br
www.brasiliaturismo.com.br

www.brasilia.df.gov.br

Fontes:

T U R I S M O

“teto” de vitrais coloridos. Fica no Eixo Monumental, 
na Esplanada dos Ministérios. Abre das 8h às 18h.

Palácio da Alvorada – Residência ofi cial do presi-
dente. Importante: quando chegar lá, vá direto para o 
estacionamento, pois é proibido parar o carro em fren-
te ao Palácio.

Catetinho - Foi a primeira construção de Brasília 
e servia de residência para o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek. Data de 1957 e apresenta móveis e ob-
jetos de época.

Ponte JK - Projeto inaugurado em 2002, a Ponte 
Juscelino Kubitschek é um projeto audacioso e im-
pressiona pela funcionalidade e pela arquitetura mo-
numental que transformam o empreendimento em 
uma execução ímpar da engenharia brasileira. Virou 
ícone do turismo na Capital.

Memorial JK - Local onde está enterrado o ex-pre-
sidente Juscelino Kubitschek. Aqui, o visitante poderá 
ver fotos e documentos sobre a construção da cidade 
e a vida pessoal do ex-presidente. Fica na Praça do 
Cruzeiro, no Eixo Monumental. É um dos lugares mais 
visitados pelos turistas.

A Esplanada dos Ministérios
surpreende pela grandeza

 

Foto: Christian Knepper/Embratur

Lago Paranoá é ponto 
de lazer dos brasilienses

Foto: Christian Knepper/Embratur
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VITÓRIA
Ilha de encantos e tradições

A  

capital do Espírito Santo, Vitória, é rodeada 
pela Baía de Vitória e pelo estuário forma-
do pelos Rios Santa Maria, Marinho, Bubu 
e Aribiri. O município apresenta ilhas, en-

costas, enseadas, pontas, mangues e praias, elemen-
tos de grande recurso paisagístico, e é formado por um 
arquipélago composto por 33 ilhas e por uma porção 
continental que totaliza 105 km². Há beleza para to-
dos os lados nessa cidade do Sudeste brasileiro.

O município tem diversas peculiaridades. O des-
taque especial vai para o manguezal da região me-
tropolitana de Vitória, que faz da cidade um berçário 
de peixes, crustáceos, moluscos, aves e pequenos 
mamíferos. Nas margens dos manguezais urbanos, 
o turista vai encontrar culturas e práticas sociais tra-
dicionais, como o ofício de fazer panelas de barro, 
desfi ar siris e “catar” caranguejos.

 Vitória é um pedaço do país que tem na beleza 
e na tradição as suas maiores atrações. Um lugar 
onde o viajante poderá desfrutar de praias, cultura, 
conhecimento. Prepare-se para desembarcar nessa 
ilha paradisíaca e aproveitar as delícias do lugar.

NAS ÁGUAS DE VITÓRIA
As praias da região têm acesso rápido, fácil e con-

tam com uma infra-estrutura invejável. Lambuze-se de 
fi ltro solar e rume em direção às belezas da região.

Praia de Camburi- Localizada ao Norte da cida-
de, é a única praia da ilha que fi ca na área continen-
tal. Com seus 6 km de extensão, é completamente 
urbanizada e arborizada. Conta com posto de orien-
tação para exercícios físicos, calçadão em toda orla 
para prática de corrida, caminhadas, passeios de 
bicicletas e áreas para realização de diversos espor-
tes ao ar livre. Tem aproximadamente 25 quiosques 
que abrem por volta das 8h e fecham às 22h, ofe-
recendo diversifi cada culinária e petiscos variados. 
Toda a orla é bem iluminada e, ao fi nal dela, existe 
um belo monumento à Iemanjá.

Praias da direita e da esquerda 
Ilha do Boi - Com extensão de 140 metros, o local 

mantém sua reserva graças a algumas peculiarida-
des. Além das águas tranqüilas e claríssimas, é um 
belo recanto natural. Arborizada e a poucos minutos 
da Praia do Canto e Jardim da Penha, é o ponto de 
encontro dos jovens da cidade.

Praia do Canto - Essa praia tem águas frias e cal-
mas para banho e prática de esportes náuticos. Pos-
sui uma estreita faixa de areia para corridas e ca-
minhadas. Dispõe de calçadão, iluminação noturna, 
bares, lanchonetes e excepcional área recreativa. Já 
a Praça dos Namorados tem estrutura para prática 
de tênis, basquete, vôlei e futebol.

Curva da Jurema - Não é à toa que a praia da 
Curva da Jurema está sempre cheia. Em uma faixa 
de areia com 800 metros de extensão, é possível 
encontrar de tudo um pouco e a qualquer hora do 
dia. O visitante pode admirar a paisagem estan-
do confortavelmente instalado em um dos muitos 
quiosques com áreas cobertas, que servem delicio-
sos petiscos da culinária capixaba. 

Como chegar
Há vôos diários para a capital. 
Existem também linhas diárias de 
ônibus que saem e chegam do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Brasília, etc. 
Quem quiser ir de carro, pode pegar a 

BR-101, que percorre o país no senti-
do Norte-Sul, liga Vitória ao Rio de Janeiro, 

ao Sul, e a Salvador, ao Norte. A BR-262, no 
sentido Leste-Oeste, liga Vitória a Belo Horizonte.

Há vôos diários para a capital. 

Catedral de Vitória em 
estilo gótico

Foto: Vitor Nogueira/CDVitória

Foto: Elisabeth Nogueira/CDVitória

Curva da Jurema é ponto de 
encontro, lazer e diversão
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Praia das Castanheiras - Embora seja pequena, 
tem na beleza e sombras das suas castanheiras a 
grande atração para seus freqüentadores. A praia 
agrada a todos os gostos. Possui pequenas piscinas 
naturais entre pedras, além do mar aberto, para 
quem prefere dar longas braçadas. Situada em uma 
ilha, o acesso é feito por escada ou caminhando en-
tre as rochas.

Encantos históricos - Vitória possui capelas, for-
tes, e espaços que hoje são monumentos históricos 
que trazem à ilha a história da dominação, da luta 
dos nativos e do desenvolvimento. Para preservar a 
história, a prefeitura de criou o Projeto Visitar, atra-
vés da Superintendência de Turismo da Companhia 
de Desenvolvimento de Vitória (CDV).

Com o projeto, foram estabelecidos circuitos 
turísticos, com atendimento e estrutura neces-
sários para recepcionar os turistas. É possível 
conhecer a Catedral Metropolitana, a Igreja do 
Carmo, a Igreja do Rosário, o Convento de São 
Francisco, a Igreja de São Gonçalo e o Theatro 
Carlos Gomes. Há monitores capacitados que 
recepcionam e apresentam esses prédios para 
os visitantes. O circuito pode ser feito das 9h às 
17h, de terça a domingo.

Informações ao turista

Em Vitória: 156 
Secretaria de Turismo: (27) 3345-6314SE

RV
IÇ

OS

Para as crianças
A Praia das Castanheiras, localizada na Ilha do Frade, é um 
lugar ideal para as crianças. Embora seja pequena, possui 
as sombras das castanheiras e pequenas piscinas naturais 
entre pedras que vão encantar os pequeninos. 

www.vitoria.es.gov.br

Companhia de Desenvolvimento de Vitória

Fonte:

PANELA DE BARRO 
É QUE FAZ COMIDA BOA

A panela de barro é uma tradição de quatro sé-
culos e uma das maiores expressões da cultura do 
povo do Espírito Santo. Há pratos capixabas que são 
servidos apenas nas panelas de barro, é o caso da 
moqueca capixaba e da torta capixaba.

A modelagem das panelas é feita manualmente. 
As artesãs retiram a argila do Vale do Mulembá, situ-
ado no Bairro Joana D´Arc, na Ilha de Vitória. Do man-
guezal que ladeia a região de Goiabeiras extraem a 
casca da Rhysophora mangle, popularmente chama-
da de mangue vermelho. Essa casca permite extrair a 
tintura impermeabilizante de tanino, com a qual são 
pintadas de negro as panelas, quando quentes. Ao 
contrário do que se possa pensar, a prática não é pre-
datória porque foi disseminada a consciência de pre-
servação por parte dos “casqueiros”. Assim, somente 
é retirada a casca de um dos lados do tronco, em 
pouca quantidade, procedimento que não prejudica 
a árvore e nem o ecossistema do manguezal.

Herdada das culturas tupi-guarani, e repassada 
através de várias gerações, o ofício de fazer pane-
las de barro é reconhecido nacionalmente como um 
Bem Cultural de Natureza Imaterial e titulado como 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Uma arte que merece 
a atenção dos turistas.

Terceira Ponte, liga 
Virória a Vila VelhaFoto: Humberto Capai/Embratur

Foto: Editora Peixes/Embratur

Panelas de barro faz 
parte da tradição capixaba



20

ANASTRA
MAGAZINE

C 

uritiba reúne vários motivos para o turis-
ta se apaixonar. A cidade possui qualida-
de de vida, beleza e culturas diversas. 
Entre as atrações estão as culturas das 

diversas etnias, tradições, costumes, lazer e entre-
tenimento, parques, praças, bosques, memoriais e 
uma vasta gastronomia. 

Agradável, charmosa e acolhedora, é sinônimo 
também de crescimento. Possui um pólo industrial 
diversifi cado e é considerada umas das cinco me-
lhores cidades para se investir na América Latina. 
Além disso, tem altos índices de educação. É a cida-
de com menor índice de analfabetismo e a melhor 
qualidade na educação básica entre as capitais. 

Você irá se encantar com a cidade une qualida-
de, beleza e culturas.

ANDANDO POR CURITIBA
Jardim Botânico - Um dos pontos turísticos mais 

visitados de Curitiba, o Jardim Botânico de Curiti-
ba foi inaugurado em 1991. Criado à imagem dos 
jardins franceses, estende seu tapete de fl ores aos 
visitantes logo na entrada. A estufa, em estrutura 
metálica, possui diversas espécies botânicas que se 
tornaram referência nacional, além de fonte d’água. 
O Museu Botânico atrai pesquisadores de todo o 
mundo. Tem espaço para exposições, biblioteca e 
auditório. Atrás da estufa está localizado o espaço 
cultural Frans Krajcberg, com exposição permanen-
te de 114 esculturas desse artista/ambientalista. 
Aberto das 6h às 21h, durante o horário de verão. 
Das 6h às 20h, durante o horário de inverno.

Bosque Alemão - Inaugurado em 1996, o bosque 
possui vários equipamentos que mostram as tradições 
alemãs. São 38 mil metros quadrados de mata nativa 
que faziam parte da antiga chácara da família Schaffer. 
A réplica de uma antiga igreja de madeira, construída 
em 1933, no bairro Seminário, com elementos deco-
rativos neogóticos, abriga a sala de concertos Oratório 
de Bach. Funciona diariamente das 6h às 20h. 

Memorial de Curitiba - O Largo da Ordem abriga 
o memorial de Curitiba. Um espaço à arte, ao folclo-
re, à informação e à memória. Construído em um 
terreno irregular, seu projeto arquitetônico permite 
a criação de espaços e instalações funcionais e cria-
tivas. Sua cúpula, em forma de pintura, evidencia o 

CURITIBA

Curitiba é um misto de beleza, 
cultura e qualidade de vida

T U R I S M O
Foto: Embratur

Qualidade de vida e beleza
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papel de sementeira. Aberto de terça a sexta, das 
9h às 18h. Sábados e domingos, das 9h às 15h.

Mercado Municipal - Fundado em 1958, é o prin-
cipal e mais tradicional endereço para compras de 
Curitiba. Nas bancas de hortigranjeiros e nas lojas 
de delicatessens, o consumidor encontra produtos 
como: bebidas, queijos e vinhos de diversas proce-
dências, ervas medicinais, temperos e especiarias, 
iguarias, conservas, pescados, embutidos, carnes 
exóticas e com cortes especiais. Há restaurantes 
étnicos na praça de alimentação, ponto de encontro 
dos curitibanos. Fica aberto às segundas, das 7h às 
14h , de terça a sábado, das 7h às 18h e aos domin-
gos, das 7h às 13h (a praça de alimentação para 
almoço funciona até às 15h).

Ópera de Arame/Parque das Pedreiras – Em 
estrutura tubular e teto transparente, a obra é um 
dos símbolos emblemáticos de Curitiba. Inaugurada 
em 1992, acolhe todo tipo de espetáculo, do popu-
lar ao clássico. Tem capacidade para 1.640 espec-
tadores. O prédio faz parte do Parque das Pedreiras, 
juntamente com o Espaço Cultural Paulo Leminski, 
cenário da encenação da Paixão de Cristo e de ou-
tros grandes eventos desde 1989. Aberto de terça a 
domingo, das 8h às 22h.

Parque Tanguá - Inaugurado em novembro de 
1996, representa mais uma etapa do projeto de 
preservação do curso do Rio Barigüi, juntamente 
com os parques Tingui e Barigüi. Com área total de 
450 mil metros quadrados, destacam-se no parque 
duas pedreiras, unidas por um túnel de 45 metros 
de extensão, que pode ser atravessado a pé, por 
uma passarela sobre a água. O parque possui pista 
de cooper, ciclovia, mirante , lanchonete e o Jardim 
Poty Lazzarotto. Aberto diariamente.

Setor histórico – Entre essas construções do 
setor histórico de Curitiba estão a Casa Romário 
Martins, do Século XVIII, e a Igreja da Ordem Tercei-
ra de São Francisco, de 1737, além dos exempla-
res arquitetônicos de inspiração alemã, datados 
da segunda metade do Século XIX. Nas manhãs 
de domingo, as velhas pedras do Largo da Ordem 
e o calçadão de acesso à Praça Garibaldi, com a 
Igreja do Rosário, o Relógio das Flores, a Fonte da 
Memória e a Società Giuseppe Garibaldi, formam o 
cenário da Feira de Artesanato, animado ponto de 
encontro com música ao vivo.

Teatro Guaíra - Memória viva da cultura multifaceta-
da dos curitibanos, é um dos maiores teatros da Améri-
ca Latina. Já foi Theatro São Theodoro, inaugurado em 
1884, e rebatizado, em 1900, como Teatro Guaíra. Foi 
demolido em 1930 e reconstruído já no atual local em 
1952. Só fi cou pronto na década de 1970. Possui três 
auditórios, o maior deles com 2.173 lugares.

Torre Panorâmica - Suporte da telefonia celular, 
está no ponto mais alto de Curitiba. Permite uma vi-
são da cidade em 360 graus. Sua altura é de 109,5 
metros fi cando em uma altitude 1.050 metros do 
nível do mar. Inaugurada em 1991, o lugar abriga 
também o Museu do Telefone. Funciona de terça 
a domingo, das 10h às 19h. Ingressos a R$3,00 a 
inteira e R$1,50 a meia. Crianças até cinco anos e 
idosos não pagam.

Como chegar
O Aeroporto Internacional Afonso 
Pena, localizado na cidade de São 
José dos Pinhais, possui vôos diá-

rias para diversas cidades do Brasil. 
Há ainda o Aeroporto do Bacacheri, 

destinado apenas a vôos de menor 
porte. Por terra, muitas estradas levam até 

Curitiba: BR´s 101, 116, 277, 376, 476.

Informações ao turista

(41) 3352-8000

SE
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Para as crianças
As crianças vão adorar o passeio pelo Bosque Alemão. Elas 
irão conhecer a trilha de João e Maria, que narra o conto dos 
irmãos Grimm, uma biblioteca infantil, a Torre dos Filósofos 
e um mirante em madeira de onde se tem vista panorâmica 
da cidade e da Serra do Mar. 

www.viaje.curitiba.pr.gov.br
www.guiaturismocuritiba.com.br

www.curitibaturismo.com.br

Fontes:

Teatro Ópera do Arame 
reúne arte e natureza

Foto: Christian Kneppera/Embratur

Largo da Ordem retrata parte 
do setor histórico da cidade

Foto: Christian Knepper/Embratur
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VII Olimpíada Nacional 
da Justiça do Trabalho

A 

berta na noite do dia 8 de novembro no Hotel Porto D’Aldeia, em Fortaleza, a olimpíada 
reuniu mais de 880 atletas. Foram 17 delegações de 21 estados da federação que dis-
putaram 19 modalidades: atletismo (corrida, salto, arremesso), futebol society, basquete, 
vôlei, futsal, judô, tênis, natação, ciclismo, vôlei de praia, futevôlei, pesca, tiro, dama, do-

minó, xadrez, tênis de mesa, futebol de mesa, handebol. As provas foram realizadas na Universidade 
de Fortaleza (UNIFOR), Hotel Porto D’Aldeia, Náutico Atlético Cearense, Gun House, Praia da Cofeco e 
Autódromo Internacional do Euzébio. Ao todo, mais de mil pessoas estiveram envolvidas nos jogos.

A solenidade de abertura contou com as presenças da diretoria da Anastra; do presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, José Antônio Parente, e do diretor-geral, Francisco José 
Pontes Ibiapina; presidente do TRT da 10ª Região, Mário Carom; presidente do TRT da 21ª Região, 
José Barbosa; diretor-geral do TRT da 3ª Região, Luis Paulo Garcia Faleiro; presidente da Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região (AMATRA 21), Décio Teixeira de Carvalho Júnior; e diver-
sas autoridades da cidade sede, entre elas o secretário de Esporte, Ferruccio Feitosa.

Nas próximas páginas do Magazine Anastra você tem a galeria de fotos das olimpíadas. São regis-
tros de momentos que uniram atletas do Brasil inteiro para uma disputa saudável que consagrou a 
ASDR, de Brasília, como a campeã da VII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho.
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O 
encerramento da VII Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho, realizado no Hotel Porto D’aldeia 
Resort, contou com a  presença do ministro do TST, 

Carlos Alberto Reis de Paula, e do presidente do TRT da 7ª 
Região, José Antônio Parente. Houve entrega de troféus e 
almoço de confraternização antes do retorno dos atletas 
às suas cidades. “Sentimos que nosso papel foi cumprido. 
Os jogos ocorreram em clima de disputa, mas com muita 
alegria e confraternização. Agradecemos a todos a presença 
e o espírito esportivo. Estamos nos preparando para Aracaju 
2009. Contamos com você!”, convida Alexandre Gouveia, 
presidente da Anastra. 
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C O N V Ê N I O S  N AC I O N A I S

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.

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

praticidade, conforto e agilidade, foi fi rmado um convênio com a Bancorbrás Turismo. A parceria 
garante 5% de desconto na aquisição de pacotes nacionais ou internacionais da Bancorbrás. 

Ligue (61) 3314-7010 ou acesse www.bancorbras.com.br. 

TURISMO

SEGURO PARA VEÍCULOS
LISBOA LIFE e HDI

Descontos em seguro de veículos para associados, cônjuges e dependentes em até 7x sem juros 
em débito em conta corrente, cheque ou carnê. São diversos os benefícios e ainda um sistema de 
atendimento diferenciado na ocorrência de um eventual sinistro.

HOTÉIS
ATLANTICA

Atlantica Hotels Internacional é uma das maiores administradoras de hotéis multimarcas indepen-
dentes da América do Sul. Possui mais de 50 empreendimentos em operação em 30 cidades brasilei-
ras. Os associados Anastra gozam de tabela especial que representa, em média, 22% de desconto em 
períodos que não abrangem feriados emendados e no período do Natal ao Ano Novo.
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OLIMPÍADA 2009
Prepare-se para essa emoção!


