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Uma comitiva de Magistrados do Trabalho da
13ª Região (foto) visitou, no início de dezembro, duas
das maiores unidades industriais da Paraíba, cuja pro-
dução inclui produtos exclusivos e de destaque tanto
no mercado interno quando no mercado internacio-
nal. Formada por Juízes de João Pessoa e de Campi-
na, a comitiva esteve na Coteminas - Unidade de
Campina Grande e na Alpargatas, ambas localizadas
no Distrito Industrial de Campina Grande.

Os Magistrados conheceram todo processo pro-
dutivo, desde a estocagem de matéria-prima até a
seção de embalagens, passando por cada uma das
fases da produção. A comitiva pode constatar o im-
pacto do uso da tecnologia sobre a redução da ofer-
ta de empregos e a necessidade cada vez mais ur-
gente da especialização e qualificação da mão-de-
obra. As duas indústrias são destaque no cenário
econômico brasileiro e mundial, quer seja pelas
marcas e qualidades dos produtos que fabricam e
quer seja pela tecnologia que empregam em seus
processos de produção.

PÁGINA 3

Juízes visitam indústrias em Campina

EXCLUSIVO!
Entrevistamos Herbert Vianna

e Os Paralamas do Sucesso
A banda Os Paralamas do Sucesso é uma das maio-
res referências do rock brasileiro. Em entrevista
exclusiva ao Juiz Carlos Hindemburg, Herbert
Vianna (líder do grupo), João Barone e Bi Ribeiro
revelam detalhes importantes da carreira dos
Paralamas, iniciada em setembro de 1982.

PÁGINAS 7 e 8
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A vitrine de nossas ações

ações

Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

Perguntou um rei a um homem santo: “Lembra-se de mim?”
E respondeu o homem santo: “Sim, eu me lembro de você,

quando me esqueço de Deus!”. (Muslih-Ud-Din Saadi)
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Breve estará se completando o
primeiro ano de nossa gestão. Cre-
mos que o balanço de nossas ações
frente à AMATRA XIII foi positivo e
queremos dividir com todo os cole-
gas a alegria que sentimos pelo de-
ver cumprido, embora saibamos
que são muitos os desafios que ain-
da temos pela frente. O momento,
no entanto, é de trégua, para o
revigorar das energias.

A decisão de reestruturarmos
o nosso jornal, parece-nos, foi das
mais acertadas, porque, a partir
da garantia de sua periodicidade,
pudemos oferecer aos colegas as-
sociados, e à sociedade de um
modo geral, uma vitrine privilegi-
ada para o acompanhamento das
nossas atividades. Transparência ad-
ministrativa, vale lembrar, também
é sinônimo de democracia.

Outro fato que destacamos, no
sentido de ressaltar a importância
do nosso informativo, foi a abertu-
ra de espaços no jornal para a cola-
boração dos colegas, que puderam
exercitar ao logo do ano não só os
seus conhecimentos jurídicos, divi-
dindo-os com a categoria, como
também os seus talentos literários,
para júbilo espiritual de todos.

Foram seis edições consecuti-
vas do nosso jornal, uma a cada dois
meses, cumprindo rigidamente o
prazo bimestral anunciado. As difi-
culdades enfrentadas durante o pro-
cesso de edição foram amplamente

Presidente
HERMINEGILDA LEITE MACHADO

Vice-Presidente
ANA PAULA CABRAL CAMPOS

Diretora Financeira
MARIA LILIAN LEAL DE SOUZA

Diretora Secretária
ROBERTA DE PAIVA SALDANHA

Diretora Cultural
MARIA DAS DORES ALVES

Diretor Jurídico
CARLOS HINDEMBURG
Diretor de Esportes

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA
Direção da ESMAT

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA

Conselho Fiscal
Titulares

ANTÔNIO EUDES VIEIRA JÚNIOR
ANA PAULA CAMPOS AZEVEDO PORTO

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

AMATRA XIII
Edifício Atrium - 5º andar – Sala 505

Av. Corálio Soares de Oliveira, nº 433
58.013-260 João Pessoa/PB

Telefones/Fax:
(83) 241–7799 /(83) 241-7640
Site: www.amatra13.org.br

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

Edição e projeto gráfico
Meios – Comunicação e Design Gráfico

Telefax: (83) 241-2695 / 9382-4438
meios_comunic@hotmail.com
rs.araujo2002@uol.com.br

Os artigos assinados são de inteira responsabili-
dade dos respectivos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião da AMATRA XIII e
do conjunto de seus associados.

Diagramação e
editoração eletrônica

Ricardo Araújo (MTb/PB 631)

Colaboração para
edição deste número

Anette Leal (MTb/PB 783)
William Costa (MTB/PB 792)

Tiragem: 500 exemplares.
Impressão: Gráfica JB

As informações divulgadas neste
informativo podem ser reproduzidas,

desde que citada a fonte.

recompensadas pelas mensagens
dos nossos leitores, que muito nos
ajudaram a superar eventuais em-
pecilhos com suas palavras de in-
centivo.

A reformulação de nossa pági-
na na internet (www.amatra13.
org.br) vem somar-se a este es-
forço de mantermos abertos canais
de comunicação permanentes com
os associados e à sociedade. Na
nova página, por exemplo, serão
lançadas seções interativas onde os
colegas poderão inserir sentenças
diretamente no site através de for-
mulários próprios.

Outra conquista que conside-
ramos da maior relevância social
diz respeito ao programa informa-
tivo semanal transmitido pelas
emissoras de rádio CBN e 98 FM,
vinculadas ao Sistema Correio de
Comunicação, no qual Juízes filia-
dos à AMATRA XIII esclarecem as
dúvidas da população acerca de
questões trabalhistas.

Para o ano novo que se anun-
cia, convocamos os colegas a con-
tinuarem não só colaborando re-
gularmente com o nosso jornal,
como também a manterem sem-
pre uma leitura crítica do infor-
mativo, iniciativa geradora das su-
gestões que impulsionam as mu-
danças necessárias. E que novos
talentos venham à tona para so-
marem-se aos que despontaram
em 2003.

Como integrante da Diretoria da
AMATRA XIII, durante todo este ano, ouvi
manifestações positivas acerca do jornal.
Minha participação, no entanto, foi
insignificante.

Atendendo às solicitações de Lílian
coletava material com alguns colegas e
cheguei a escrever na coluna “Perfil”.

Na verdade, a grande idealizadora de
tal projeto e responsável por sua execu-
ção foi a colega Lílian. Devemos a ela uma
publicação bimestral, com ampla participa-
ção do associado e de qualidade inquestio-

Justa homenagem

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA
Juíza do Trabalho Substituta

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

nável. Quem não se delicia com a coluna
de Antonio Cavalcante, a esperada  crítica
de cinema, de altíssimo nível, de Fátima
Cristhiane e as “descobertas” do “Perfil”?

Aproveito este espaço para parabe-
nizar nossa Diretora Financeira. Manter
um jornal deste nível, com esta periodici-
dade, dá um imenso trabalho, mas certa-
mente vale a pena...!



A criação do mundo teria sido um ato muito mau se
fosse correto que os ricos vivessem do trabalho dos pobres,
e ainda pensassem que eles eram benfeitores. (Calendário da Sabedoria, de Tolstói)! 3
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Magistrados conhecem instalações
da Coteminas e da Alpargatas

Juízes do Trabalho das
Varas de João Pessoa e Cam-
pina Grande visitaram, no dia
05 de dezembro, os parques
industriais da Coteminas -
Unidade de Campina Grande
e da Alpargatas, também em
Campina. A visita foi plane-
jada para que os Magistrados
tivessem a oportunidade de
conhecer in loco um parque
industrial e toda a sua linha
de produção, bem como o sis-
tema de jornada de trabalho
em duas indústrias que tra-
balham ininterruptamente.

A comitiva visitou cada
uma das fases de produção de
fios de algodão, na Coteminas,
e de produção de sandálias Ha-
vaianas, na Alpargatas, veri-
ficando os diversos tipos de
máquinas empregadas como
meios de produção e as ativi-
dades que ainda são feitas pelo
trabalho manual do homem.

INOVAÇÕES TECNOLÓGI-
CAS - Os Magistrados pude-
ram verificar de perto os efei-
tos do avanço tecnológico no
processo produtivo, tema da
conferência, a que os Juízes
assistiram recentemente,

EM CAMPINA GRANDE

quando o professor traçou o
perfil da indústria moderna e
avaliou as consequências das
inovações tecnológicas sobre
o mercado de trabalho (Jor-
nal AMATRA XIII, edição nº 08,
p. 4).

As instalações físicas
das indústrias e as condições
de trabalho por elas ofereci-
das também foram apresenta-
das aos Magistrados do Tra-
balho pelos gerentes de am-
bas as empresas. Os Juízes
tiveram permissão para co-

nhecer restaurantes, instala-
ções para atendimento médi-
co-odontológico, áreas de des-
canso e lazer e os vestiários
dos funcionários das fábricas.

CAMPANHAS EDUCATI-
VAS - As unidades fabris vêm
desenvolvendo campanhas
educativas e de conscientiza-
ção dos seus empregados so-
bre a importância da seguran-
ça do trabalho, especialmen-
te quanto ao uso obrigatório
dos equipamentos de prote-

A comitiva recebeu informação das gerências das indústrias visitadas em Campina Grande

ção visando a redução dos aci-
dentes nos locais de trabalho.

Outra finalidade da visi-
ta dos Magistrados foi o de
estabelecer uma proximidade
maior entre a Magistratura do
Trabalho com empresários e
trabalhadores, favorecendo o
bom relacionamento entre as
partes que, por força do pa-
pel que respectivamente de-
sempenham na sociedade, são
postas frente a frente com
grande frequência, em mesas
de conciliação e julgamento.

DIRETORIA PRESTA CONTA DE SUAS ATIVIDADES
O período natalino, como prenúncio do ano

 novo, impõe a todos os dirigentes de entida-
des de classe a obrigação de prestar aos associ-
ados o balanço das atividades desenvolvidas du-
rante o ano que chega ao fim. Os dirigentes da
AMATRA XIII não poderiam se furtar a esse com-
promisso, em virtude, também, da proximidade
do primeiro aniversário da atual gestão.

A Reforma da Previdência e o debate sobre
as Reformas Trabalhista e do Judiciário, que já se
avizinha, exigiram de todos os dirigentes inten-
sos e permanentes contatos com os parlamenta-
res e com a mídia. Nossa atuação, no entanto,
não esteve voltada apenas para os interesses da
classe. A discussão acerca dos graves problemas
que ainda afligem o País, a exemplo dos trabalhos
escravo e infantil, também esteve em pauta.

A seguir, os colegas poderão conferir as prin
Iniciaremos o balanço pela atuação institu-

cional, citando as inúmeras visitas que realiza-
mos na defesa dos interesses da classe, entre as
quais se destacam aquelas feitas ao Juizado da

Infância e da Juventude, à Delegacia Regional do
Trabalho, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à
Superintendência do Banco do Brasil, em Brasília,
e ao Fórum Trabalhista e às indústrias Coteminas
e Alpargatas, em Campina Grande.

A participação em fóruns e atos públicos foi
intensa. Estivemos presentes no Ato Público Con-
tra a Violência e a Criminalidade, em Brasília, no
grupo de estudos de revisão dos enunciados do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), no ato públi-
co em defesa da previdência pública, no Fórum
Regional Trabalhista e no Fórum Estadual de Pre-
venção e Erradicação do Trabalho Infantil.

A AMATRA XIII também participou do Fórum
Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Traba-
lho, do XI Encontro dos Magistrados da Paraíba,
da IV Semana do Judiciário Trabalhista promovida
pelo TRT da 13ª Região, do IV Fórum de Saúde Ocu-
pacional do TRT da 13ª Região e do XV Congresso
Nacional de Mulheres da Carreira Jurídica.

Na esfera das ações sócioculturais, desta-
camos a reativação da ESMAT; a realização do

Curso de Atualização em Direito Civil, em parce-
ria com o TRT/13ª Região; a constituição de Gru-
po de Estudo que debateu importantes temas na
área trabalhista e a realização de palestras so-
bre “Discriminação nas Relações do Trabalho”,
“Os Aspectos Práticos-Administrativos do Segu-
ro-Desemprego” e “Violência no Trabalho”. É im-
portante ressaltar o apoio da Associação ao lan-
çamento do livro “Controle Difuso de Constituci-
onalidade em Matéria Trabalhista”, do associado
Cláudio Pedrosa Nunes.

A realização de assembléia geral extraordi-
nária para discutir a Reforma da Previdência e
apresentação dos projetos de regulamentação
de diárias para eventos e de movimentação e di-
árias para Juiz Substituto também merece ser
lembrada. Na área de divulgação, destacamos a
publicação de seis edições do informativo Jornal
AMATRA XIII e a conquista de espaço semanal em
duas emissoras de rádio – Correio e CBN – para
esclarecimentos à sociedade de temas relaciona-
dos ao Direito do Trabalho.



É tão errado uma pessoa mandar em muitas
quanto o é muitas pessoas mandarem em uma.

(Vladimir Chertkov)!4
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Princípios da igualdade e da não discriminação

Refletir sobre alguns fatores que dão
 ensejo à construção social da desi-

gualdade e sobre a expressão que esta
adquire no contexto das relações de tra-
balho é ao que se propõe este breve  ar-
tigo.

Não são poucos os alertas acerca
da constatação de que se vive hoje evi-
dente tensão entre a chamada igualda-
de jurídico-formal e a denominada
igualdade material, embora assegurem
alguns que a primeira está consolidada
no Brasil em face da magnitude do arti-
go 5º e seus incisos, da Constituição
Federal de 1988.

A igualdade formal – segundo a qual
todos os homens são iguais –  portanto,
embora resultante de comando consti-
tucional  constitui um dos princípios fun-
damentais do Direito do Trabalho, prin-
cipalmente em face do reconhecimento
de que à autoridade privada do empre-
gador e ao poder dela decorrente  há de
se impor limites tendentes a  coibir a
prática de arbitrariedades em relação
aos empregados, a exemplo de tratar
desigualmente os iguais, sem justifica-
ção objetiva e razoável.

 Nesse contexto, assevera Antônio
Monteiro Fernandes, segundo Luiz de
Pinho Pedreira da Silva, em Principiolo-
gia do Direito do Trabalho, que “os im-
perativos constitucionais da igualdade
e não discriminação projetam, no do-
mínio do Direito do Trabalho, corolári-
os negativos e positivos”, esclarecen-
do que em sua face positiva o princípio
em relevo é constituído  por “normas
que criam aos destinatários deveres de
agir em certos moldes”.

O aspecto negativo do princípio da
igualdade, nessa linha de raciocínio, se-
ria o principio da não discriminação, que
se traduz num postulado essencialmen-
te proibitivo, por meio do qual se procu-
ra coibir “as diversas formas de  trata-
mento diminuído, desvantajoso ou pre-
ferente para trabalhadores particulari-
zados.”

Não se pode perder de vista a no-
ção de que o princípio da igualdade, não
pressupõe uma completa igualação, até
porque todos querem ser respeitados
também nas suas desigualdades, idéia
corroborada pela unicidade dos sujeitos
do Direito. Há quem diga que a luta pelo
reconhecimento da diferença – ressaltan-
do a identidade de grupo construída em
relação ao gênero, à raça , à etnia ou ao
sexo – se converteu em uma das princi-

MARIA DAS DORES ALVES

 MARIA DAS DORES ALVES é Juiza Substituta da
13ª Região.

pais expressões do conflito político do
mundo contemporâneo.

Destarte, a exata compreensão do
sentido do princípio da não discrimina-
ção – cuja definição não podemos dei-
xar de transcrever - foi assim resumi-
da por Alfredo Hueck e Niepperdey, pro-
fessores germânicos bastante citados
por Luiz de Pinho: “...não atenta con-
tra proibição alguma que uma pessoa
seja tratada  especialmente. Mas en-
quanto o empregador proceda de acor-
do com pontos de vista gerais, e en-
quanto atue segundo regulamentações
estabelecidas por ele próprio, não deve
excetuar, arbitrariamente, de tais re-
gras  um trabalhador em concreto.” E
arremata, com muita propriedade, afir-
mando  ser “ arbitrário o tratamento
desigual em casos semelhantes por cau-
sas não objetivas”.(grifamos)

É importante observar que as dis-
criminações, de regra, não se expres-
sam de maneira aberta e evidente, mas
travestidas de várias formas diretas ou
indiretas de particularidades, que ele-
gem a supremacia de uns sobre outros
ou a exclusão de alguns, em frontal des-
respeito ao princípio da igualdade.

Na discriminação direta o empre-
gador trata de maneira menos favorá-
vel membros de um grupo. Assim se
verifica quando a “causa de homoge-
neidade” é, por exemplo, o sexo. Nes-
se contexto,  o sexo  biológico conver-
te-se em gênero cultural, divisão sexu-
al do trabalho, na expressão de Maria
Elena Valenzuela, para quem, tanto a
divisão do trabalho  remunerado (pro-
dutivo) quanto  do trabalho doméstico
(reprodutivo) , bem como a própria di-
visão em si (produtivo e reprodutivo) é
estruturada em torno do gênero.

No interior da relação jurídica de
emprego, que pressupõe o trabalho re-
munerado,  evidencia-se que  as ocu-
pações e posições mais valorizadas  são
confiadas ao empregado do sexo mas-

culino e aquelas de baixo perfil e recom-
pensa são atribuídas em sua maioria às mu-
lheres, sendo certo que  essa discrimina-
ção em torno do gênero é igualmente veri-
ficada em face da construção de categori-
as raciais, segundo a qual as pessoas são
identificadas conforme a cor da pele, com
desvantagem para as de pele negra.

Diz-se indireta a discriminação
quando o ato reflete uma prática aparen-
temente neutra, mas que produz efeito ad-
verso sobre os membros  de um determi-
nado grupo, acentuadamente quando esse
grupo é historicamente discriminado. Atu-
almente é bastante corriqueira a exigên-
cia do requisito altura em grandes lojas de
moda, o que implica discriminar os menos
providos dessa característica.

Pois bem, o principio da igualdade,
conforme frisamos supra, possui base nor-
mativa nos artigo 5º e 3º da Carta Magna
e, além de informar todo o sistema jurídi-
co, encontra terreno propício para sua apli-
cação plena no Direito do Trabalho, onde
a obrigação de paridade de tratamento,
conquanto princípio basilar deste, encarna
a própria idéia de justiça.

Portanto, o empregador – cujo po-
der potestativo ninguém nega -   por estar
sempre em posição de superioridade a di-
tar, quase que unilateralmente, as diretri-
zes necessárias ao desenvolvimento satis-
fatório do seu empreendimento,  não pode
perder de vista a obrigação de tratar igual-
mente trabalhadores de igual categoria e
em circunstâncias essencialmente iguais,
sem processos discriminatórios, salvo se
houver causa objetiva que legitime a desi-
gualdade.

Em remate, pode-se dizer que o pri-
mado da valorização do trabalho e do tra-
balhador não prescinde da observância
do princípio da não discriminação, no
qual se especifica o  da igualdade, pro-
pulsor da necessária justiça nas relações
entre empregado e empregador, até por-
que, conforme sentencia Celso Antônio
Bandeira de Melo (“Curso de Direito Ad-
ministrativo”, SP, 1993, 408/409), “vi-
olar um princípio é muito mais grave que
transgredir uma norma qualquer . É a
mais grave forma de ilegalidade ou in-
constitucionalidade, porque representa
insurgência sobre todo o sistema, sub-
versão de seus valores fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabou-
ço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra.”

   a r t i g o  j u r í d i c o

“Diz-se indireta a
discriminação quando

o ato reflete uma
prática aparentemente

neutra, ...”
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Alfinetes

E METÁFORAS
Mitos

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

Imagine que um certo número de operários, trabalhando 8 ho-
ras por dia, produz todos os alfinetes que o mundo precisa. Inventa-
se, então, uma máquina capaz de dobrar a produção sem aumento de
mão-de-obra nem da jornada de trabalho. Porém, o mundo não precisa
de mais alfinetes, nem compensa estocá-los em razão da queda dos
preços (pois alfinete já é troço tão barato!). Que fazer numa situa-
ção dessas?

Eis a questão posta por Bertrand Russell, num dos artigos publi-
cados sob o título O Elogio ao Ócio. Russell, como se sabe, além de
escritor famoso (prêmio Nobel de Literatura em 1950), era filósofo e
matemático. O Elogio ao ócio, por sua vez, foi retomado, como objeto
de reflexão, por Domenico De Masi, que defende mundo afora o cha-
mado ócio criativo.

O ócio criativo não é apologia da indolência ou da inatividade
(que fecundidade há, por exemplo, na situação de um desempregado,
forçado a ficar em casa encangando grilo?). Longe disso, De Masi
constata que a automação vem possibilitando ao ser humano livrar-se
do trabalho pesado e repetitivo, transformando em realidade o sonho
profético de Aristóteles, segundo o qual se cada instrumento pudes-
se, a uma ordem dada, trabalhar por si, se as lançadeiras tecessem
sozinhas, se o arco tocasse sozinho a cítara, os empreendedores não
iriam precisar mais de operários.

Todavia, os grilhões que nos prendem ao reino do labor não po-
dem ser quebrados só pela automação, pois deitam raízes na ideologia
do trabalho, presente, por exemplo, na fábula da cigarra e da formiga;
ideologia tão forte que nos deixa sem saber o que fazer com o tempo
livre, normalmente associado a tédio e desperdício, já que "tempo é
dinheiro" e "dia útil", só aquele em que se trabalha, chegando ao cúmulo
de ver-se desonra no descanso e na contemplação. Nietzsche, a esse
respeito, alfinetava: "tem-se vergonha do repouso, a meditação mais
demorada causa remorso. Reflete-se com o relógio na mão, da mesma
forma como se almoça com os olhos fixos no pregão da bolsa."

E tudo isso nos leva a uma questão crucial, discutida por Hanna
Arendt, na obra A condição humana: como será uma sociedade educa-
da na exaltação ao trabalho, sem que haja trabalho para todos?

Para começar, bem que poderíamos levar mais a sério o ócio
criativo, que, em linhas gerais, preconiza a simultaneidade entre
trabalho, estudo e lazer; redistribuição do tempo, do trabalho, da
riqueza, do saber e do poder; e a construção de uma nova ética,
centrada em necessidades humanas fundamentais como introspec-
ção, convívio, amizade, amor e atividades lúdicas.

A não ser que optemos pela solução ortodoxa que se tem dado
ao problema da produção de alfinetes, de que fala Bertrand Russell.
Este afirma que, num mundo sensato, os operários deveriam passar a
trabalhar metade da jornada e aproveitar criativamente o tempo
livre. Entretanto, no mundo em que vivemos, isto seria considerado
uma desmoralização. Por isso a solução tem sido bem outra: mantém-
se a jornada, sobram alfinetes, alguns empregadores vão à falência e
50% dos operários são demitidos. No final, a quantidade de lazer é a
mesma, porém, enquanto metade dos trabalhadores fica desempre-
gada, a outra é submetida a trabalho excessivo. Dessa forma, perpe-
tua-se o dogma de que o inevitável lazer causará a miséria por toda a
parte, em vez de ser fonte universal de felicidade. E conclui Russell:
pode-se imaginar coisa mais insana?

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é professor e Juiz do Tra-
balho. Autor dos livros "Direito, mito e metáfora" (Ed. LTr) e "Bem-
vindo ao Direito do Trabalho" (Ed. Papel Virtual). E-mail:
epifanio.antonio@uol.com.br

Já está no
ar a nova ho-
mepage da
Amatra XIII
(foto ao lado),
com novo
layout e seções
interativas. O
endereço é o
mesmo -
http://www.
amatra13.org.br.
Na nova página serão lan-
çadas seções interativas,
onde os colegas poderão,
por exemplo, inserir sen-
tenças diretamente no site
através de formulários pró-
prios. Estamos trabalhan-
do junto com a Diretoria
da Amatra para dotar a pá-
gina das melhores condi-
ções de navegabilidade,
procurando manter a ho-
mepage permanentemen-
te atualizada  e imprimin-
do-lhe maior dinamismo.

MARCOS FARIAS

Nova homepage da Amatra

i n f o r m á t i c a
j u r í d i c a

Pedimos aos colegas
para acessar a página e
oferecer  sugestões, que
poderão ser transmitidas
por e-mail, através do en-
dereço amatra@amatra13.
org.br.

A homepage foi lança-
da oficialmente por ocasião
da última assembléia geral
da AMATRA XIII, no dia 12
de dezembro, quando tive-
mos oportunidade de fazer
uma demonstração para os
associados presentes.

filósofo e professor
Eduardo Ramalho
Rabenhorst lançou, no
início de dezembro, o
livro de sua autoria,
intitulado "A Normativi-
dade dos Fatos", pela
Editora Vieira Livros.
Rabenhorst é Doutor em
Filosofia do Direito pela
Universidade de Stras-
bourg II, França, pro-
fessor adjunto de
Filosofia Geral e Jurídi-
ca da UFPB e professor
de Teoria Geral do

Novos livros
na área do Direito

LA
N

Ç
A

M
E

N
T

O

Direito da Escola Superior
da Magistratura do Traba-
lho (ESMAT).

Outro livro lançado
recentemente foi o do juiz
Paulo Henrique Tavares da
Silva, com o título “Valori-
zação do Trabalho como
Princípio Constitucional da
Ordem Econômica Brasilei-
ra”. Editado pela Juruá
Editora, o livro resulta dos
estudos e conclusões
contidas na dissertação de
Mestrado do autor na área
de Direito Econômico.

O

Trabalhe sempre. Não pense que o trabalho seja
um desastre para você, nem busque elogios
ou premiação por ele. (Marco Aurélio)! 5
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Quando uma ação é explicada por um raciocínio
muito sofisticado, você pode ter certeza de que a ação é má.

As decisões da consciência são sempre muito severas e muito simples. (Anônimo)

   a l m a n a q u e

Fim de ano. Natal. Renovação de promes-
sas e expectativas. Dizem que este período de
confraternização promove mudanças no humor
da pessoas, deixando-as mais sensíveis, tole-
rantes. Talvez seja verdade. O mesmo ocorre
com os filmes lançados nesta época. Explosões
de bombas, perseguições policiais e grandes
efeitos especiais são esquecidos. SIMPLESMEN-
TE AMOR entra neste clima e mostra histórias
que se intercalam numa Londres pré-natalina,
mas que poderiam ocorrer em qualquer lugar
do mundo. O tema do filme é óbvio - o amor
em todas as suas formas – amor impossível,
amor não correspondido, amor que se acaba,
amor que acaba de se revelar, amor platônico,
primeiro amor, amor de amigo, amor de irmão.
Parece piegas, e talvez o seja. Mas afinal de
contas, quase toda história de amor acaba res-
valando na pieguice, o que nos permite perdo-
ar os diversos clichês que recheiam o filme e
se emocionar com os encontros e desencontros
dos apaixonados personagens. A trilha sonora
é uma delícia. O elenco é estrelado. Não se deve
esperar, entretanto, grandes interpretações in-
dividuais, até porque o filme não tem a pre-
tensão de aprofundar as personagens que apre-
senta mas sim divertir, entreter e afirmar que
todo amor é sempre válido e dever ser perse-
guido, nunca calado ou desmerecido. Merece
atenção as seqüências protagonizadas pela ex-
celente Emma Thompson, na pele de uma con-
tida-porém-angustiada esposa traída, naquela
que é, talvez, a história mais triste do filme. O
diretor-roteirista Richard Curtis trabalhou ou-
trora como roteirista de “Um lugar chamado
Nothing Hill”, que foi sucesso de bilheteria há
alguns anos. A maioria dos atores são ingleses
- Rodrigo Santoro tem uma pálida participação
com direito a pequenas falas - e a fita abusa
propositalmente do cultuado charme inglês.
Pode, entretanto, se tornar indigesta para
quem não gosta daquele humor britânico que,
longe de arrancar uma boa gargalhada, provo-
ca, no máximo,um risinho de canto de boca.
Enfim, “Simplesmente amor” tem mais prós
do que contras, e emociona simplesmente por-
que fala de amor com sinceridade. Este é o seu
grande mérito.

T
de Cinema
ELA

Simplesmente Amor

FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

LOVE TO ACTUALLY,
ROMANCE, INGLATERRA/EUA, 2003

As lições da história merecem ser lembradas sempre para que os
nossos passos no presente não sigam as trilhas falsas do passado. Algu-
mas dessas lições nos foram legadas através de saborosas histórias.

Os exemplos de Esparta e Khan

As ciladas da raiva Esparta: brava e
de poucas palavrasA bravura de Gengis Khan,

quando conduzia seu exército à
China e à Pérsia, o levou a ser
comparado a outros monarcas
guerreiros, como Alexandre, o
Grande. Numa bela manhã de sol,
sentindo-se bem disposto, ele saiu
para caçar acompanhado de fiéis
escudeiros, serviçais e uma matilha
de cães. Ao punho, levava seu
falcão predileto.

Com o
sol a pino,
Gengis Khan
sentiu sede
e saiu à
procura de
água.
Encontrou
um filete
que escorria
entre as
pedras. O rei

pensou: “A fonte de onde jorra
essa água deve estar próxima”, e
pôs-se a escalar a parede íngreme.
Ao chegar à fonte, percebeu que a
água apenas gotejava – a estação
das chuvas estava distante.

Tomou de um pequeno cálice
e nele fez cair as primeiras gotas.
Quando preparou-se para levá-lo
aos lábios, uma flecha cortou o ar,
derrubando-lhe o cálice das mãos.
Era o falcão real. Gengis Khan
praguejou e retomou a tarefa de
acolher os pingos d´água. Por três
vezes consecutivas o pássaro
derrubou-lhe a taça, impedindo-o
de saciar a sede.

Furioso, Gengis Khan desemba-
inhou a espada e novamente
encheu o cálice. Quando o pássaro
cruzou o ar para deitar à terra o
copo, o rei desferiu-lhe um golpe
mortal. O monarca livrou-se do
falcão, mas não encontrou o cálice,
que voou longe com a fúria do
golpe.

Gengis Khan encontrou a
taça entre as pedras, mas não
conseguiu retirá-lo. Pensou então
em chegar à nascente, onde
beberia e se banharia. Encontrou-
a, mas teve um susto e um desa-
lento: dentro da água jazia terrível
e letal serpente, de cujo veneno
livrou-o o leal falcão. “Aprendi
hoje uma triste lição, que é nunca
fazer coisa alguma com raiva”,
lamentou-se o rei.

O povo grego na antigui-
dade caracterizava-se, também,
pela desunião. Inúmeras
cidades e territórios tinham
seus próprios governantes,
assim como leis, culturas e
valores próprios. Felipe, rei da
Macedônia, sonhou um dia
unificar todos os povos gregos
sob seu domínio.

Armou um poderoso
exército, conquistou territóri-
os, nos quais se fez aclamar rei.
A corajosa Esparta, porém,
resistiu. Não era da natureza
do seu povo submeter-se aos
caprichos de quem quer que
fosse. Quanto mais um presun-
çoso como Felipe.

Habitavam os espartanos
uma região ao sul da Grécia
chamada Lacônia, sendo os
seus filhos chamados de lacões.
Era um povo simples, mas de
lendária bravura. Eram conheci-
dos, também, por usarem
poucas e precisas palavras para
dizer o que pensavam ou
queriam.

Felipe tinha consciência
de que, para unificar a Grécia,
precisava dominar os lacões.
Mandou seus soldados cercar
Esparta e enviou uma carta aos
bravos espartanos. Dizia a
mensagem, que se eles não se
rendessem, invadiria suas
terras. Se as invadisse, pilharia
e queimaria tudo o que eles
mais amavam. Se marchasse
sobre a Lacônia, arrasaria suas
cidades.

Dias depois, Felipe recebe
a resposta de Esparta. Abriu a
carta e, surpreso, viu apenas
uma palavra escrita: “Se”



A natureza nos criou relacionados uns aos outros, a partir da mesma matéria,
e para o mesmo objetivo. Por isso, em algum ponto dentro de nós todos
existe um amor mútuo pelo próximo. (Sêneca)! 7
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Paralamas fala sobre sua carreira
e sobre o novo disco

ENTREVISTA EXCLUSIVA

O Juiz Carlos Hindemburg entrevista Herbert antes do show que o Paralamas fez na Bahia

Esta edição do
Jornal AMATRA XIII brin-

da seus leitores com
uma entrevista exclusi-
va com os integrantes

da banda de rock nacio-
nal Os Paralamas do

Sucesso, concedida ao
Juiz Carlos Hindemburg
de Figueiredo, minutos

antes do show que a
banda fez em Salvador/

BA, no dia 29 de no-
vembro passado. A

entrevista foi possível
pela proximidade do
Juiz com os músicos

Herbert Vianna, que é
paraibano, João Barone

e Bi Ribeiro.

A banda Os Paralamas do Sucesso surgiu oficialmente em
setembro de 1982 e os primeiros sucessos foram "Vital e Sua Moto"
e "Patrulha Noturna". Dois anos mais tarde, a banda tornou-se
grande expressão do rock nacional com músicas como "Óculos",
"Meu Erro", "Fui Eu", "Romance Ideal", "Ska", "Mensagem de Amor",
"Me Liga", "Assaltaram a Gramática" e "Menino e Menina". A parti-
cipação no Rock in Rio, em janeiro de 1985, projetou ainda mais
a banda no cenário nacional e abriu as portas para o mercado
latino-americano. Em 1987 consolidaram-se diversas conquistas
internacionais na Suíça, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Por-
tugal, França, Espanha, Holanda e Estados Unidos.

Além da excelência das letras que o líder da banda Herbert
Vianna explora nos discos dos Paralamas, o paraibano tem especi-
al talento para fazer canções (com letras simples e profundas)
para musas da música nacional, com Marina Lima, Zizi Possi, Dani-
ela Mercury e Ivete Sangalo. Após o acidente sofrido por Herbert
Vianna, em 2001, a banda iniciou a preparação do CD "Longo Ca-
minho", cujas músicas já se encontravam nos acervos de Herbert,
antes do acidente. Em 2002, Os Paralamas iniciaram a turnê do
novo disco pela cidade natal de Herbert, João Pessoa.

Vinte anos na estrada do BR RockVinte anos na estrada do BR Rock
Jornal AMATRA: A partir de

que momento surgiu em vocês
o sonho de seguir uma carreira
musical como profissão?

Barone: Não foi muito pla-
nejado. As coisas foram aconte-
cendo.

Bi: Era uma espécie de so-
nho nosso, mas não era bem o
de seguir uma carreira musical
e, sim, de poder tocar, levar a
vida dessa forma. Quando nós
lançamos o segundo disco (O
Passo do Lui), quando tivemos
uma certeza artística daquele
trabalho, foi quando tudo engre-
nou. Acho que, a partir dali, nós
vimos que o negócio poderia fun-
cionar.

Barone: Engraçado é que
tem horas em que nós pensamos
no nosso trabalho de uma forma
muito objetiva: 'Não! Está na hora
de diminuir os shows e preparar
um disco novo'. Você está tão
dentro desse processo que não
pensa como se fosse assim uma
profissão mais convencional. É
difícil porque nunca gostamos de
pensar no nosso trabalho de uma
maneira muito convencional,
uma profissão qualquer. É algo
que, para nós, até agora funcio-
na de um jeito meio surreal. Es-
tamos está aqui hoje, depois de
tudo o que aconteceu ... É um

negócio meio difícil de dar uma
explicação do tipo 'ah, resolve-
mos ser músicos'. Em algum mo-
mento, sim, quando decidimos,
por exemplo, parar de estudar,
largar a Universidade, foi a hora
em que vimos que não dava para
fazer as duas coisas, ou seja,

continuar estudando e nos de-
dicar à atividade musical.

Bi: Isso se deu em maio de
1983.

Barone: Acho que essa foi
a única hora em que realmente
tivemos a decisão, como ponto
de partida, de apostar no que

estávamos fazendo. De lá para cá,
fomos descortinando um monte
de coisas.

Bi: O Herbert ainda conti-
nuou fazendo faculdade porque
ele estudava no Rio de Janeiro.
Eu e o Barone estudávamos fora
do Rio, na Universidade Rural.
Não dava para estar no Rio e na
Rural ao mesmo tempo. Foi aí que
desistimos da faculdade.

Jornal AMATRA: Herbert, a
que se deveu a explosão do rock
nacional nos anos 80?

Herbert: Eu diria que o
momento da música mundial e a
penetração que a tecnologia
proporcionava para acesso às
informações, às novidades e,
muito acima de tudo isso, a ebu-
lição criativa dos brasileiros de
terem tanta intensidade, tanta
fonte para beber, para traduzir
as suas influências de alguma
maneira, o fato de que a gente
está num país que está cada vez
mais intensamente ligado às in-
formações, aos avanços na arte
mundial, tudo isso ampliou todas
as possibilidades potenciais da
manifestação artística dentro do
Brasil. Conectando isso a um
exemplo mais específico, para
nós também ocorreu a motivação
de sonhos, de algum dia tocar. E

Continua na página 8



No nosso tempo, as pessoas se esquecem que em primeiro lugar
deveriam respeitar o ser humano que há nelas mesmas.

(Emerson)!8

isso vem muito desde a infância,
lá de trás mesmo, a coisa dos
Beatles. Todas essas circunstân-
cias foram fundamentais para nós
e, com essas referências, quan-
do encontramos a química de um
cenário com muita informação e
uma conexão emocional de gos-
tos, de intenções - entre nós, a
gente se considera irmãos espiri-
tuais -, então isso tudo teve mui-
ta força, e o resultado, vinte e
poucos anos depois, está aqui.
Mas estamos começando as ce-
lebrações para o segundo ciclo
de vinte anos que vamos meter
no asfalto mesmo.

Jornal AMATRA: Não é no-
vidade que Os Paralamas do Su-
cesso foram a banda que levou
o Legião Urbana a assinar o pri-
meiro contrato com uma grava-
dora. Vocês também foram res-
ponsáveis por dar esse tipo de
impulso para outras bandas de
rock?

Herbert: Bom. Por achar
alguma abertura, algum campo
para diálogo em várias circuns-
tâncias, em vários níveis, sempre
tentamos fazer o que sonháva-
mos que fosse a coisa mais legal
a ser feita e as coisas com que
sonhamos que tivessem sido fei-
tas quando não tínhamos abso-
lutamente nenhum contato, ne-
nhuma possibilidade. Então fize-
mos isso para outras pessoas nas
quais víamos entusiasmo de co-
ração e, por outro lado também,
temos ratificado ligações que
antes eram pura admiração, com
as quais não tínhamos nenhum
contato, como com irmãos que
tocam conosco, com os quais
volta e meia cruzamos na estra-
da e celebramos as coisas. Um
ótimo exemplo disso foi algo bem
recente. Tivemos Frejat (voca-
lista e guitarrista do Barão Ver-
melho), Dado Villa-Lobos (ex-gui-
tarrista do Legião Urbana), An-
dréas Kisser (guitarrista do Se-
pultura) participando de um
show nosso e, mais amplamente,
com irmãos que estão no come-
ço rabiscando a tentativa de pro-
ceder num sonho de viver de
música e ... Eu lembro que, há
muito, muito tempo atrás, o ir-
mão de uma namorada que eu
tinha, ele, começando tocar
baixo, falou: 'eu estou com meus
amigos aí. Dá um nome prá nossa
banda. Sugere alguma coisa'. Eu
falei, 'ah, cara, vocês são tão
garotões. Chuta assim ... Biquíni
Cavadão', e aí ficou mesmo. En-
fim, eu estou falando isso para
dar um quadro bastante claro do
relaxamento espiritual que a gen-
te batalha para manter.

Jornal AMATRA: Por que
Os Paralamas do Sucesso deci-
diram integrar ao som da ban-
da outros elementos como te-
clados, sopros e percussão,
uma vez que o trio era uma fór-

mula bem sucedida?
Barone: Já faz tanto tem-

po que é difícil imaginar como
conseguíamos fazer aquilo tudo
só nós três. Mas acho que era
uma necessidade nossa mesmo
de ampliar a nossa idéia musi-
cal. Na verdade, o núcleo cria-
tivo da banda continua muito
centrado no trio. Agora, houve
a necessidade de ampliar as nos-
sas capacidades com tudo o que
tínhamos intenção de fazer.
Queríamos fazer coisas que es-
távamos recebendo de um mon-
te de gêneros musicais, como o
afro e o reggae, e aí fomos
aprendendo a lidar com isso de
uma maneira também muito es-
pecífica. O Herbert sempre pas-
sou os arranjos de metal atra-
vés da guitarra, do violão ou
mesmo cantando, fazendo as
melodias que viravam as frases
de metais e aí as coisas foram
acontecendo também de uma
maneira muito natural, de a per-
cussão entrar. O Lira (percussi-
onista) começou a tocar conos-
co em 1992/1993 e agora a coi-
sa está tão internalizada que,
mesmo fazendo hoje em dia umas
coisas que remontam um pouco
ao trio, nós temos uma história
com a banda e com tudo o que
conseguimos que é impossível
tocar certas músicas sem esses
elementos. Então, tudo foi mais
uma vez acontecendo de uma
maneira muito orgânica, de uma
maneira muito natural. Quando
pensamos em botar um tecla-
dista, eu falei: 'eu sei o cara
que a gente pode chamar' - que
era o João Fera. Foi o primeiro
cara que nós experimentamos
e o primeiro que funcionou
além do trio. Depois, fizemos as
experiências com os naipes.
Tocamos com vários músicos até
chegar nessa formação que te-
mos hoje, que é só o trombo-
ne do Bidu e o sax do Montei-
ro. Está tudo funcionando ma-
ravilhosamente bem.

Jornal AMATRA: Herbert,
as letras das músicas dos Para-
lamas sempre foram um ponto
forte no trabalho de vocês, seja
revelando, de forma extrema-
mente fiel, um contexto soci-
al, político e econômico do
país (como "Selvagem", "Perple-
xo"), seja mostrando um conhe-
cimento profundo das coisas
simples da vida (como "Lanter-
na dos Afogados", "Tendo a
Lua") e, com especial talento,
uma penetração profunda no
universo da alma feminina
(como "Meu Erro", "Ela Disse
Adeus"). Como se dá esse pro-
cesso criativo?

Herbert: Bom. O que faço
eu não diria que é uma tentati-
va de compreensão, de amplia-
ção do conhecimento, é uma
questão de observação emoci-

onal de fatos que estavam acon-
tecendo ou que acontecem e
venham a acontecer na minha
vida e, não só em termos emo-
cionais, mas coisas como 'a polí-
cia apresenta suas armas, escu-
dos transparentes, cacetetes,
capacetes reluzentes e a deter-
minação de manter tudo em seu
lugar' (trecho da música "Selva-
gem"), ou seja, todas as coisas
que eu escrevo nas canções são
verdades absolutas que saem
como um vômito emocional do
meu coração e nunca como uma
tentativa de vender mais discos
ou de agradar mais. A gente en-
cara a música como isso, como
um vômito espiritual da melhor
categoria, uma coisa absoluta-
mente verdadeira e superneces-
sária para nossa sobrevivência,
nosso equilíbrio mental.

Jornal AMATRA: Nos sho-
ws de vocês há pessoas de vári-
as gerações, desde adolescentes
de 15 anos a vovós de 60/65
anos. Pais e filhos dividem a
mesma alegria de ver a banda
tocar ao vivo. Como vocês vêem
essa situação?

Bi: O mais interessante, na
verdade, é ver o público se re-
novando, porque as pessoas da
nossa idade nos acompanham
desde aquela época. A cada ano,
a cada disco que lançamos vem
gente mais e mais nova, os filhos
das pessoas que nos ouviam. E aí
nos nossos shows hoje em dia há
pessoas de 10 até 60 anos. Isso é
muito bacana. Podemos dizer que
é uma alegria enorme porque
mostra que o trabalho da banda
teve o mérito de atravessar ge-
rações sempre com sucesso.

Jornal AMATRA: Herbert,
após o acidente ocorrido com
você em 04 de fevereiro de
2001, a volta dos Paralamas aos
shows para o grande público
ocorreu em João Pessoa (no-
vembro de 2002). Foi um even-
to de grande emoção, que teve
um dos maiores públicos do For-
rock. O que isso significou para
você?

Herbert: Não só o que as
pessoas poderiam imaginar por
ser o primeiro show pós-aciden-
te, o show do retorno ao traba-
lho, onde eu não tinha ainda
100% de clareza, mas já tinha o
comando mecânico para tocar,
para interagir com os meus ir-
mãos aqui, e eu escolhi que a
gente tocasse lá porque era um
sonho de ter o meu renascimen-
to para a música no lugar onde
eu nasci e que é um lugar que
eu amo muito e onde existe uma
grande conexão familiar, espiri-
tual e emocional na minha vida.
É um lugar com o qual eu sonho
que os meus filhos - que estão
muito conectados com o mundo
da mãe, a coisa inglesa, os pri-
mos, os tios, as diferenças, o idi-

oma -, num futuro que venha a
ser tão próximo, possam ter com-
pletamente claro na cabeça de-
les o sabor de uma praia com a
temperatura mágica das praias
de João Pessoa, daquelas praias
como Formosa, Camboinha, ali
entre João Pessoa e Cabedelo
mesmo, até Areia Vermelha, com
aquela maré absolutamente cris-
talina, calma, uma temperatura
ótima e os sabores. Eu falo para
eles: 'vocês quando tomarem um
bom sorvete de mangaba ...'.
Enfim, eu vivo cantando os en-
cantos da Paraíba para eles e,
naquela vez quando eu estive
com eles lá para receber o títu-
lo de cidadão honorário - não só
sou um cidadão nascido, mas
recebi esse título que me traz
uma honra muito grande -, eu os
levei porque queria aplicar essa
dose de conhecimento neles
para que possam ter uma coisa
que, na minha vida, na vida dos
meus irmãos, sempre foi uma ale-
gria imensa, ou seja, o fato da
gente voltar à Paraíba, de ver as
jangadas dos pescadores que vol-
tavam ali para aquelas praias, che-
gando com uma riqueza absoluta
de agulhas, siris, tainhas. Era uma
coisa muito especial, e a mágica
de um lugar tão surreal e tão lin-
do como Areia Vermelha e o po-
tencial que aquilo tem de atra-
ção para as pessoas que visitam
ou que vivem eventualmente ali
e que podem celebrar o seu es-
tado de espírito positivo num lu-
gar tão único. Tudo isso eu vejo
como algo que está absolutamen-
te dentro do meu coração, da
minha alma e que eu quero que
meus filhos sintam essa luz com
muita força também. Se tudo
correr bem, vamos chegar lá.

Jornal AMATRA: Há algum
projeto novo agora para o ano
de 2004?

Bi: Tem o nosso terceiro
DVD, que nós gravamos ao vivo
agora em novembro, em São Pau-
lo, para sair em março de 2004.
É esse show que fizemos o ano
inteiro em 2003, do disco "Lon-
go Caminho". Nós chamamos vá-
rios convidados, como Djavan,
Dado Villa-Lobos, Frejat, Nando
Reis (ex-Titãs), Paulo Miklos (Ti-
tãs), Edgard Scandurra (guitarris-
ta do Ira). Ficou muito bacana.
Até o fim de 2004 ou, no máxi-
mo, em março de 2005, preten-
demos lançar o disco novo.

Jornal AMATRA: Já há al-
guma linha de trabalho defini-
da para esse novo disco?

Bi: Nós temos algumas mú-
sicas prontas, compostas, mas
não arranjadas, porque não es-
tamos conseguindo parar para
sentarmos juntos e estabelecer
que cara elas vão ter. Então, é
difícil ainda falar que estilo vai
ter esse disco, que cara ele vai
ter musicalmente.
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A natureza nos criou relacionados uns aos outros,
a partir da mesma matéria, e para o mesmo objetivo.
Por isso, em algum ponto dentro de nós todos existe um amor mútuo pelo próximo. (Sêneca)! 9
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Juízes filiados à AMATRA XIII es-
tão se revezando na tarefa de es-
clarecer dúvidas da população pa-
raibana, sobre questões trabalhistas
e o funcionamento da Magistratura
do Trabalho. Isto está sendo possível
através de um programa informati-
vo transmitido pelas emissoras de
rádio CBN e 98 FM, vinculadas ao
Sistema Correio de Comunicação.

O programa é realizada sema-
nalmente, sempre nas manhãs das
quartas-feiras, a partir das 09:00 ho-
ras. Com duração mínima de cinco
minutos e máxima de 20 minutos, o
programa é ao vivo e permite que o
Juiz convidado aborde questões rele-

As inscrições para
preenchimento das 60

vagas do 10º Curso Prepa-
ratório para a Magistratu-
ra, a ser oferecido pela
Escola Superior da Magis-
tratura do Trabalho -
ESMAT - em 2004, come-
çam no próximo dia 12 de
janeiro e poderão ser
feitas até o dia 20 de
fevereiro, na sede da
AMATRA XIII. As aulas, com
início previsto para o mês
de março, totalizarão 600
horas/aula.

A abertura de nova
turma no próximo ano
deve-se ao êxito alcançado
em 2003, quando a ESMAT
foi reativada, que ofereceu
aos alunos vasto suporte
teórico na área jurídica,
abordando temas relevan-
tes da Justiça Trabalhista.

Os cursos oferecidos
pela Escola têm por base o
programa unificado das

Uma das principais rea-
lizações deste primeiro ano
de gestão da atual Diretoria
da AMATRA foi a publicação
bimestral do Jornal AMATRA
XIII, no total de seis edições.
Como instrumento de comu-
nicação da Associação dos
Magistrados do Trabalho da
13ª Região, o jornal tem atin-
gido o seu objetivo de infor-
mar, debater e divertir não
apenas os seus associados,
mas os seus leitores de insti-
tuições que atuam, direta ou
indiretamente, na área do
Direito do Trabalho.

É motivo de comemora-
ção o êxito das edições publi-
cadas este ano por várias ra-
zões, mas especialmente por-
que o Jornal AMATRA XIII tor-
nou-se um instrumento de co-

AMATRA esclarece dúvidas da população

vantes no campo jurídico do Trabalho.
Durante a explanação do tema,

o Juiz responde a perguntas formu-
ladas pela equipe de Jornalismo das
duas Rádios e perguntas formula-
das por ouvintes através dos telefo-
nes disponibilizados no início de cada

programa pelas respectivas emisso-
ras. Os Juízes que já participaram
foram Carlos Hindemburg, Paulo
Roberto Vieira Rocha e Herminegil-
da Machado.

Esta iniciativa faz parte da es-
tratégia da atual Diretoria da AMA-
TRA XIII de divulgar o Direito do Tra-
balho e permitir maior acesso da
sociedade à Justiça Trabalhista, es-
clarecendo o verdadeiro papel do
Juiz do Trabalho. Ao mesmo tem-
po, o programa radiofônico sema-
nal expressa a disposição da AMA-
TRA de desenvolver projetos de Ci-
dadania, contribuindo para um Po-
der Judiciário mais democrático.

ESMAT inscreve
para nova turma

concursos para Juiz do
Trabalho, com disciplinas
distribuídas em quatro
módulos durante os meses
de março e dezembro. O
9º Curso realizado este
ano alcançou pleno êxito,
principalmente pelo alto
nível de conhecimento e
profissionalismo da equipe
de professores, muito
elogiada pelos alunos.

Ao encerrar as suas
atividades por este ano, a
Escola agradece a dedica-
ção do seu primeiro
diretor, Juiz Normando
Salomão Leitão, e às
atuais Diretoras Roberta
de Paiva Saldanha e
Nayara Queiroz Mota de
Sousa, pelo cuidadoso e
incansável trabalho à
frente da ESMAT, visando
assegurar o alto nível dos
serviços que presta aos
magistrados, estudantes e
professores de Direito.

Informativo
diverte e integra

municação que integrou os Ju-
ízes do Trabalho de todas as
Varas, da Capital e do interior.

Assim, a Diretoria da
AMATRA gostaria de dividir
esta alegria com os Magistra-
dos que colaboraram com as
sete edições, agradecendo os
artigos jurídicos, as cartas, as
sugestões, as crônicas e as
críticas que fizeram com que
o jornalzinho se tornasse me-
lhor a cada bimestre.

Aos que ainda não tive-
ram a oportunidade de enviar
suas contribuições, a Direto-
ria reforça o convite para que,
em 2004, participem, escre-
vam e opinem. O jornal é mais
um espaço à disposição dos
associados para discussão de
temas relevantes na área da
Justiça Trabalhista. Participe!



Conciliação de precatórios

Lembre-se de que você não pode fazer nada de
maravilhoso movido pela competição;

nem nada de nobre movido pelo orgulho. (John Ruskin)!10
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Conciliação de precatórios
ANDRÉ WILSON AVELLAR

 DE AQUINO

O juiz André Wilson preside o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios na Paraíba

Um dos grandes problemas
que afligem as administrações dos
entes públicos diz respeito ao pa-
gamento dos precatórios judici-
ais, ou seja, dos débitos resultan-
tes de ações ajuizadas em face
da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios.

A Constituição Federal, em
seu art. 100, estabelece regra no
sentido de que os pagamentos
dos débitos judiciais da Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal de-
vem ser efetuados mediante pre-
catórios. As entidades de direito
público, ressalte-se, têm por obri-
gação inserir em seus orçamen-
tos verba suficiente para o paga-
mento dos débitos decorrentes
de sentenças transitadas em jul-
gado, requisitada pelo Poder Ju-
diciário até 1º de julho, a fim de
que efetuem o respectivo paga-
mento até o final do exercício se-
guinte.

Excetuam-se da regra acima
mencionada os pagamentos de
obrigações definidas em lei como
de pequeno valor, ou seja, aque-

las que não superam 30 (trinta)
salários mínimos, em relação aos
Municípios, 40 (quarenta) salári-
os mínimos, em relação aos Esta-
dos, e 60 (sessenta) salários míni-
mos, em relação à União, cuja
execução far-se-á na forma defi-
nida na Lei nº 10.259 de
12.07.2001, que estabelece um
prazo de 60 (sessenta) dias para
pagamento, contados da entre-
ga da requisição, sob pena de
seqüestro do valor correspon-
dente (art. 17, parágrafo 2º).

Não podemos olvidar as di-
ficuldades vivenciadas pelos en-
tes públicos, em razão dos ajus-
tes impostos pela conjuntura
econômica de nosso país, que,
atingido pelo fenômeno da glo-
balização, sofre com os efeitos
das crises que assolam países dos
mais diversos continentes. Por
outro lado, nos deparamos com
a situação daqueles que batem
as portas do Judiciário, a fim de
que vejam assegurados direitos

mínimos, a exemplo daqueles de-
correntes de contratos de tra-
balho firmados com a Administra-
ção, e se vêem frustrados, dian-
te do não pagamento dos valores
reconhecidamente devidos.

Algumas alternativas são
colocadas à disposição dos cre-
dores da Fazenda Pública, com
vistas a dar efetividade ao coman-
do estabelecido nas sentenças
judiciais transitadas em julgado.
Nos casos de não inclusão em or-
çamento da verba respectiva e
de não pagamento no prazo es-
tabelecido, poderão requerer a
decretação de intervenção, ao
fundamento de descumprimento
de decisão judicial (CF, art. 35,
IV), e, no de preterição da or-
dem cronológica dos precatóri-
os, o seqüestro da quantia ne-
cessária à satisfação do débito
(CF, art. 100, parágrafo 2º).

Em relação às duas primei-
ras hipóteses, a medida interven-
tiva, é certo, pode resultar em
solução do conflito, ou seja, no
cumprimento da determinação
correspondente à quitação do
débito reconhecido em senten-
ça transitada em julgado, contu-
do, em muitos casos, não é sufi-
ciente à satisfação do credor, no

mais das vezes por se verificar a
impossibilidade real do ente pú-
blico de honrar tal compromisso,
em razão de sua incapacidade fi-
nanceira.

Daí se estabelece o impas-
se. De um lado, o cidadão que,
após ultrapassar todas as fases
processuais, vê-se frustrado em
relação à percepção do crédito
reconhecido judicialmente. De
outro, o ente público, impossibi-
litado de honrar compromisso
dessa natureza, sob pena de dei-
xar de cumprir obrigações bási-
cas, em prejuízo à coletividade.

Neste momento vêm à nos-
sa mente as mais diversas teorias
e conjeturas. Será que a incapa-
cidade verificada não é decorren-
te da má gestão da coisa pública?
É possível, impondo-se a punição
do administrador encontrado em
culpa. Contudo, tal providência
não soluciona o problema daque-
les que aguardam com ansiedade
uma resposta efetiva do Poder

Judiciário, qual seja, a satisfação
dos seus créditos.

O que fazer em tal situação?
Como fazer prevalecer o coman-
do sentencial favorável ao parti-
cular?

Na Paraíba, até o início do
ano de 2001, o Tribunal Regional
do Trabalho da 13ª Região conta-
va com 8.575 (oito mil, quinhen-
tos e setenta e cinco) precatóri-
os vencidos, ou seja, que não
foram atendidos pelos entes pú-
blicos, diga-se União, Estado e
Municípios. O então Presidente,
Juiz Francisco de Assis Carvalho
e Silva, diante de tal situação, pro-
pôs ao Egrégio Tribunal Pleno pro-
jeto de Resolução Administrativa
criando o Juízo Auxiliar de Con-
ciliação de Precatórios, destina-
do a inserir em pauta de audiên-
cia todos os precatórios que,
naquela época, tramitavam no
Órgão, a fim de tentar uma solu-
ção negociada para o problema.

Aprovada a Resolução Admi-
nistrativa nº 53/2001 (alterada pos-
teriormente pela RA nº 112/2001),
foi designado um Juiz Substituto
para atuar naquela unidade, que
passou a realizar audiências com
as partes e com os entes públi-
cos. Apenas no primeiro ano de

existência do Juízo Auxiliar foram
realizadas 63 (sessenta e três)
audiências, que resultaram na
conciliação de 3.348 (três mil,
trezentos e quarenta e oito) pre-
catórios, envolvendo 50 (cinqüen-
ta) Municípios e atingindo o va-
lor total equivalente a R$
32.886.356,13 (trinta e dois mi-
lhões, oitocentos e oitenta e seis
mil, trezentos e cinqüenta e seis
reais e treze centavos).

Somando-se às conciliações
celebradas nas Varas do Trabalho
do interior do Estado, chegou-se
a um total de 7.025 (sete mil e
vinte e cinco) precatórios, e a
um valor correspondente a R$
65.199.102,75 (sessenta e cinco
milhões, cento e noventa e nove
mil, cento e dois reais e setenta
e cinco centavos). Observe-se
que naquele ano foram solucio-
nados 82 % (oitenta e dois por
cento) dos precatórios que se
encontravam vencidos até o ano
de 2000.

O mecanismo adotado é o
seguinte: Os Municípios se com-
prometem a disponibilizar mensal-
mente determinada quantia, com
vistas ao pagamento dos preca-
tórios expedidos em seu desfa-
vor, que são quitados em obedi-
ência estrita à ordem cronológi-
ca e de forma atualizada. O valor
é bloqueado diretamente do Fun-
do de Participação dos Municípi-
os, não havendo possibilidade de
descumprimento da obrigação
estabelecida no termo de conci-
liação.

A solução encontrada,
como se vê, contempla tanto o
órgão público, que tem condi-
ções de estabelecer um crono-
grama de pagamentos, sem o ônus
de dispor, em um só momento,
de volume considerável de recur-
sos para quitação de tais débi-
tos, quanto os exeqüentes, que
têm a certeza de que receberão
os seus créditos em prazo razoá-
vel, afastando-se, dessa forma, da
situação duvidosa que até então
vivenciavam.

Ressalte-se que ficam pre-
servados o valor real dos crédi-
tos dos exeqüentes e a ordem
cronológica de apresentação dos
precatórios.

Recentemente, diversos
Municípios terminaram de honrar
os acordos firmados no ano de
2001, tendo sido verificada a exis-
tência de novos precatórios em

tramitação no Tribunal, vencidos
em 31.12.2001 e em 31.12.2002, e
a se vencerem no final do ano de
2003. Desse modo, novas audiên-
cias foram realizadas, resultando,
assim, na celebração de acordos
que envolveram 20 (vinte) Muni-
cípios e um valor total de R$
8.490.384,25 (oito milhões, qua-
trocentos e noventa mil, trezen-
tos e oitenta e quatro reais e vin-
te e cinco centavos).

A experiência, pode-se di-
zer, está sendo válida, sendo cer-
to que os resultados obtidos são
bastante satisfatórios. As medidas
tomadas atingem o efeito dese-
jado, dando efetividade às deci-
sões proferidas pela Justiça do
Trabalho e solucionando definiti-
vamente os conflitos de interes-
ses estabelecidos entre particu-
lares e entes públicos.

ANDRÉ WILSON AVELLAR DE AQUI-
NO é juiz substituto da 13ª Região



Aqueles que possuem terras em quantidade maior do que seria necessário
para alimentar suas próprias famílias podem ser tratados como culpados
de causar a pobreza de muitas outras pessoas. (Anônimo)! 11
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E S M A T ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

ERIKA THAÍS THIAGO BRANCO

O trabalhador deficiente

Em quase todos os aspectos da vida,
os portadores de deficiência são vítimas
constantes de preconceitos e discrimina-
ções. Isso não se traduz como um fenôme-
no moderno, localizado apenas no Brasil
ou em países pobres. 

Historicamente registra-se que os
povos antigos e mesmo os indígenas tinham
o costume de sacrificar a vida do recém
nascido portador de alguma deficiência.
Eram realizados rituais próprios sob a cren-
ça de cada povo.

Os avanços científicos e sociais da
humanidade não foram suficientes para
mudar este quadro de preconceito. No
Brasil, segundo o Censo realizado em 2000
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística e divulgado em 2002, exis-
tem 24,5 milhões de portadores de algum
tipo de deficiência. Destes, 9 (nove) mi-
lhões estão em idade de trabalhar e mui-
tos deles estão habilitados ao trabalho, po-
rém, somente 1 (um) milhão exercem algu-
ma atividade remunerada e 200 mil são
empregados com registro em Carteira de
Trabalho. Estima-se que 280 mil alunos es-
tão matriculados em escolas especiais de
1ª a 8ª séries, outros 300 mil, estão em clas-
ses regulares, sem o devido acompanha-
mento profissional dirigido, sem a possibili-
dade de atingirem a capacitação e a for-
mação exigida pelo mercado, resultando
nos apenas 9 (nove) mil alunos que conse-
guiram alcançar o ensino médio.

De fato, apesar dos números, a forma-
ção profissional do portador de deficiência
já não é mais o único obstáculo, a falta de
oportunidades para demonstrar que suas
limitações não implicam necessariamente na
redução de sua competência se mostra
como um obstáculo de difícil transposição.

Na verdade, esse trabalhador procu-
ra por todos os meios superar a deficiên-
cia que o acomete, dedicando-se com mais
afinco às suas funções e em situações es-
pecíficas pode apresentar uma eficiência
maior. São reconhecidamente considera-
dos como “bravos lutadores”.

Desta forma, o objetivo social se trans-
forma e os portadores de deficiência pas-
sam a buscar a independência e contribui-
ção ativa para a sociedade em que vivem.
Passaram a entender como insuficientes as
garantias de direitos dispostos pelo Esta-
do, exigindo uma atuação efetiva deste,
ou seja, uma prestação positiva, no senti-
do de promover as ações necessárias à
garantia dos direitos, de modo a colocar
os detentores desse direito em contato
com os mesmos, fornecendo os meios para
o seu exercício.

Os meios disponibilizados pelo Esta-
do para a preparação, habilitação ou rea-
bilitação dos portadores de deficiência são
desatualizados, ineficazes e insuficientes.

O sistema educacional brasileiro não
é capaz de atender a todas as crianças em
idade escolar, com cuidados especiais para
aqueles que necessitam.

O sistema de habilitação e reabilitação
é carente e não tem estrutura para atender
a todos os casos, não podendo garantir bons
resultados de ingresso e o reingresso do
portador de deficiência física ou mental no
mercado de trabalho. Aristóteles já afirmava
que “é mais fácil ensinar um aleijado a de-
sempenhar uma tarefa útil do que sustentá-
lo como indigente”. Sem dúvida, o custo da
reabilitação é alto, mas ainda é mais baixo
do que manter pessoas acidentadas afasta-
das, gozando de benefícios da Previdência
Social por anos seguidos.

Atualmente, a integração de pessoas
portadoras de deficiência é disciplinada pelo
Decreto n. 3.298/99 do Poder Executivo Fe-
deral, compreendendo um conjunto de ori-
entações normativas que objetivam assegu-
rar o pleno exercício dos direitos individu-
ais e sociais das pessoas portadoras de defi-
ciência (art. 1º), observando os seguintes
princípios: a) desenvolvimento de ação con-
junta do Estado e da sociedade civil, de modo
a assegurar a plena integração da pessoa
portadora de deficiência no contexto soci-
oeconômico e cultural; b) estabelecimento
de mecanismos e instrumentos legais e
operacionais que assegurem às pessoas por-
tadoras de deficiência o pleno exercício de
seus direitos básicos que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciam o seu bem-
estar pessoal, social e econômico; c) res-
peito às pessoas portadoras de deficiência,
que devem receber igualdade de oportuni-
dades na sociedade por reconhecimento dos
direitos que lhes são assegurados, sem privi-
légios ou paternalismos (art. 5º, I, II e III).

 O objetivo é alcançar a equiparação
de oportunidades com a reabilitação integral
do portador de deficiência, a formação pro-
fissional e qualificação para o trabalho, a es-
colarização regular e especial e a orientação
e promoção individual, familiar e social (art.
15). A meta se torna mais próxima quando o
texto legal acrescenta que a dispensa do
empregado portador de deficiência ou rea-
bilitado somente pode ocorrer após a con-
tratação de substituto de condição semelhan-
te. (art. 36), não possibilitando ao emprega-
dor que vislumbre qualquer forma de burla.

 Para o professor José Pastore é uma
proteção exagerada e “tende a assustar o
empregador, transformando-se em discrimi-
nação adicional. As empresas, temendo não
encontrar substituto equivalente para o
portador de deficiência que vier a ser desli-
gado e não podendo demitir até mesmo quan-
do encerrar as atividades em que ele traba-
lha, resistem em admitir o primeiro – o que
limita as oportunidades de trabalho para os
portadores de deficiência como um todo.”1,
contudo, caberá ao poder público não per-
mitir a resistência, já que o texto do decre-
to não faculta, obriga a contratação, já a
contratação voluntária das empresas deso-
brigadas serão certamente impulsionadas
quando se dispuserem a avaliar os resulta-
dos de tais contratações, como o Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Soci-

al divulgou sob o título vantagens cumula-
tivas:

“1 – o desempenho e a produção das
pessoas com deficiência, que muitas vezes
supera as expectativas do início do con-
trato. 2 - o desempenho da empresa que
mantém empregado portador de deficiên-
cia em geral é impulsionado pelo clima or-
ganizacional positivo. 3 – os ganhos de ima-
gem tendem a fixar-se a longo prazo. 4 – os
impactos positivos de empregar pessoas
com deficiência refletem-se sobre a moti-
vação dos outros funcionários. 5 – os em-
pregados portadores de deficiência aju-
dam a empresa a ter acesso a um mercado
significativo de consumidores com as mes-
mas características, seus familiares e ami-
gos. 6 – o ambiente de trabalho fica mais
humanizado, diminuindo a concorrência
selvagem e estimulando a busca da com-
petência profissional.” 2

A pequena participação dos portado-
res de deficiência no mercado de traba-
lho e na geração de riquezas para o país
não decorre da falta de um sistema legal
protetivo ou de resultados práticos positi-
vos, mas da carência de ações eficazes,
estímulos, e instituições capacitadas que
possibilitem a formação, habilitação, rea-
bilitação e inserção dos portadores de
deficiência no mercado de trabalho.

O portador de deficiência, ao que se
conclui, não alcança índices de inserção
adequados dentro do mercado formal de
trabalho. Não se vislumbra ausência ou de-
ficiência das normatizações que os justifi-
quem, não podendo dizer o mesmo das
ações governamentais que se concretas
permitiriam uma qualificação educacional
seguida da profissional adequada, a existên-
cia de sistemas de habilitação e reabilita-
ção eficientes, de estímulos econômicos que
facilitariam as contratações pelas empre-
sas e principalmente da divulgação de re-
sultados práticos positivos que possam ala-
vancar esse crescimento tão necessário, a
exemplo das campanhas de saúde e sanitá-
rias que utilizam a mídia e apresentam ex-
celentes avanços de conscientização.

Socialmente, podemos dizer que a
principal mudança e o maior avanço na
busca pela igualdade seria a recusa da
denominação deficiente, que desqualifica
o trabalhador e é totalmente imprópria para
aplicação no mercado de trabalho.
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O homem chega ao mundo com as mãos fechadas, como se quisesse dizer:
“Todo este mundo é meu”. O homem deixa o mundo com as mãos abertas, como se a dizer:

“Vejam, não levo nada comigo”. (O Talmude)!12
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Na foto, o meu filho
Betinho. Hoje tem

quase 3 anos e é um
garoto saudável. Antes
do seu nascimento, o
destino nos pregou
enorme susto. No curso
da gestação, em plena
12ª semana, recebe-
mos diagnóstico positi-
vo de que a mãe era
portadora de toxoplas-
mose, em sua fase
aguda. Confirmação
pelo Laboratório
Fleury, em São Paulo.

HUMBERTO HALISSON
B. DE CARVALHO E SILVA

Doença causada pelo Toxoplasma gondii, é em regra benigna para a mãe.
Contudo, o protozoário não perdoa o inocente feto. Tenta maltratá-lo,

transpassando a placenta e causando-lhe danos irreversíveis, como hidrocefa-
lia, deficiência auditiva ou visual. Denomina-se toxoplasmose congênita.

Pensamos que essas coisas não acontecem conosco. Só ocorrem com os
outros. Desta vez, porém, nós éramos os outros. Aconteceu conosco. Era
primavera de 2000. E a nossa vida mudou.

Noites em livros e na internet. Mergulho autodidático, na ânsia incontida
por uma poção mágica que aniquilasse aquele monstro minúsculo, semeador
de agonia incessante.

Diversas ultrassonografias, sempre com a perspectiva de detecção de
eventual anomalia fetal.

O único tratamento, com medicamento ainda não aprovado pelo FDA:
Rovamicina. Dosagem superior a 720 comprimidos, a partir do diagnóstico até o
nascimento, em sincronizadas tomadas diárias.

No retorno do exame de amniocentese com especialista em medicina
fetal, para possível identificação de partículas de DNA do T. gondii, a decola-
gem noturna foi “abortada” em Guarulhos, com pânico instalado dentre os
passageiros. Era dezembro de 2000.  O ciclo dos sobressaltos se mantinha
inquebrantável.

Surpreendidos, permitimos que, antes mesmo de confirmada transmissão
ao bebê, a doença fosse nos consumindo dia-a-dia, ante a perspectiva sombria
dos seus desdobramentos futuros.

Com o risco presente de contaminação, passamos a amar o bravo nasci-
turo ainda com mais intensidade.

Após o seu nascimento, exames do cordão umbilical, de fundo de olho e
da placenta nada acusaram. Raio X posterior indicou calcificação intracrania-
na. Artefatos radiológicos, em ironia falso-positiva, felizmente.

Esta história teve um final feliz. Ainda que não fosse assim, para os pais, a
alegria do nascimento de um filho, serviria como ânimo e força permanentes
no enfrentamento das seqüelas que pudessem advir da enfermidade.

Um dia meu filho compreenderá que a expressão do amor que sentimos
por ele e a necessidade de um alerta às futuras mães, para rastreamento
sorológico em suas rotinas pré-natais, são o móvel único deste registro.

O principal legado dessa experiência, consiste na lição da crença em
Deus, na esperança e no amor.

O Toxoplasma gondii não maltratou o bebê. O protozoário restou venci-
do. Vitorioso é o menino da foto, que travou o silencioso combate e, em seu
recôndito universo, antes de vir ao mundo,  plantou uma semente de coragem
e união em nossos corações.

HUMBERTO HALISON B. DE CARVALHO E SILVA
é Juiz Titular da Vara do Trabalho de Cajazeiras/PB.

São palavras,
mas sinceras

20042004

O calendário cristão já assina-
lou em 2003 o seu mais importante
acontecimento: o Natal, que data o
nascimento do menino Jesus, aquele
que veio ao mundo para nos redimir
dos pecados e salvar. O Natal prenun-
cia, também, a chegada do ano novo;
são, portanto, dois eventos alvissarei-
ros pois renovam em cada um de nós
a esperança de uma vida na qual a
paz não seja a exceção, e sim a regra.

Para o ano novo, o que deseja-
mos nós que dirigimos a AMATRA XIII
aos nossos colegas? Que as palavras
costumeiras que repetimos nesta épo-
ca não sejam vazias, condicionadas
que estão pelo hábito se só virem à
tona a cada final de ano; que sejam
elas sinceras e reflitam os nossos ver-
dadeiros sentimentos, o nosso anseio
de compartilhar solidariamente com
o próximo as nossas conquistas.

Desejamos, portanto, a cada um
dos nossos colegas, que o ano novo os
encontre em um ambiente familiar
acolhedor e saudável, e que o local
de trabalho seja a extensão deste lar
próspero e harmonizado. E que todas
as graças silenciosamente reivindica-
das sejam alcançadas em sua pleni-
tude, tornando-os mais alegres, es-
perançosos e fraternos.

A felicidade é a nossa meta
aqui na Terra. Cuidemos de fazê-la
uma realidade para todos. Sempre!


