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EDITORIAL
Lenício Lemos Pimentel

Diretor de Comunicação  da Amatra3

é tempo de recomeçar.
o início da atual gestão da Amatra3 

coincidiu com os primeiros movimentos de 
retorno à normalidade, quando, enfim, presen-
ciamos o arrefecimento da pandemia. Enfrenta-
mos sérias turbulências desde a aparição do ví-
rus. histórias para contar e advertir. Superamos 
o mal com perseverança - e alguns com muito 
sofrimento. Entes queridos que partiram… 

A Magistratura Trabalhista se fortaleceu. 
Sua missão institucional foi excepcionalmente 
cumprida nos gabinetes residenciais. Não para-
mos. A audiência, do espaço forense monocro-
mático, avançou para os diversos matizes do lar. 
o lugar do descanso, do lazer e do ócio passou a 
conviver com os dramas da judicatura.

o nosso refúgio doméstico guarda, por 
assim dizer, certa peculiaridade. o pronome de 
tratamento se converte no apelido de infância. 
A urbanidade formal, que exige distanciamento, 
cede lugar às relações espontâneas, que inspiram 
amor. A incursão do debate processual nesse re-
canto tão íntimo surtiu efeitos os mais variados.

Mas, agora, devemos olhar para frente 
com esperança e otimismo.  Citando Beto Gue-
des, “quero ver crescer nossa voz, no que falta 
sonhar”. Embalada nesse propósito, a Associa-
ção prioriza o encontro. o confronto de ideias 
que se esforça em entendimento. A unidade na 
pluralidade. é nesse espírito que lhes apresenta-
mos a 20ª edição da Revista Amatra3.

Fizemos a cobertura das posses dos qua-
tro novos Desembargadores do TRT da 3ª Região: 
André Schmidt, Marcelo Moura, Danilo Siqueira 
e Ricardo Marcelo Silva. Destaque, também, para 
Bruno Rodrigues, ex-presidente da Amatra3, que 
foi nomeado pelo CNJ para integrar o Fórum Na-
cional da Infância e Juventude.

Tivemos, neste semestre, o 20º Cona-
mat, em Porto de Galinhas/PE, no qual apro-
vadas quatro teses de nossos associados. As 
teses de Ronaldo Antônio e Walace heleno 
foram, a princípio, submetidas ao Pré-Cona-
mat realizado pela Amatra3. leonardo Tibo 
e Geraldo Magela enviaram os trabalhos de 
forma independente.

Na seção Prata da Casa, entrevistamos 
o José Barbosa, figura icônica da Justiça do Tra-
balho em Governador Valadares e região. Com 
uma história de vida repleta de amor à família 
e ao trabalho, o assim chamado “Barbosão” nos 
brindou com diversos “causos” num encontro 
agradabilíssimo em seu belo sítio aos pés do 
Pico da Ibituruna. o bate-papo contou com a 
participação especial de Alexandre Pimenta.

o Além dos Autos ousou explorar o es-
porte do momento: o Beach Tennis. luciana de 
Carvalho apresentou sua desenvoltura na mo-
dalidade, que vem conquistando cada vez mais 
adeptos. As incríveis indicações culturais de De-
nise Alves, Andrea Marinho e Fabiana Marra 
trazem reflexões e vivências que transcendem 
nossas rotinas.

o happy hour, em maio, e a Festa Juni-
na foram os eventos do semestre. Muita diver-
são e felizes reencontros. oportunidades para 
a renovação do espírito associativo. Vale a pena 
conferir as fotos.

Cada matéria elaborada nesta edição 
teve o cuidado de informar com atenção e leve-
za, de contar histórias para refletirmos sobre a 
singularidade da carreira, de mostrar experiên-
cias para reforçarmos cada subjetividade. Te-
nham uma ótima leitura.

Fraterno abraço!
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CuRTAS

O Foninj procura elaborar estudos e propor medidas para a coordenação, 
elaboração e execução de políticas públicas, no âmbito do Poder Judiciário.

Bruno Alves Rodrigues passa a integrar 
Fórum Nacional da Infância e Juventude

o ex-presidente da 
Amatra3, Bruno Alves Rodri-
gues, Juiz titular da 2ª VT de 
Divinópolis foi nomeado pelo 
presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ministro 
luiz Fux, para integrar o Fórum 
Nacional da Infância e Juventu-
de (Foninj). Estabelecida pela 
Portaria nº 21, de 26 de janeiro 
de 2022, a medida entrou em vi-
gor a partir de fevereiro.

o Foninj foi instituído pela Resolução 
nº 231 do CNJ, de 28/06/2018, e conta com a 

atribuição de “elaborar estu-
dos e propor medidas para 
a coordenação, elaboração e 
execução de políticas públicas, 
no âmbito do Poder Judiciário, 
concentrando especialmen-
te as iniciativas nacionais de 
aprimoramento da prestação 
jurisdicional na área da Infân-
cia e da Juventude”. Entre os 
membros do Fórum perma-
nente, a Resolução prevê as-

sento para um juiz do Trabalho, indicado pelo 
Presidente do CNJ.
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Fabiano de Abreu Pfeilsticker reassume 
como coordenador nacional do PJe

O magistrado já desempenha a função desde fevereiro de 2018, tendo atuado nas 
gestões dos ministros Brito Pereira e Maria Cristina Peduzzi na presidência do TST.

o juiz titular da 19ª Vara 
do Trabalho de Belo horizonte, 
Fabiano de Abreu Pfeilsticker, foi 
escolhido pelo ministro Emma-
noel Pereira para continuar à 
frente do PJe na Justiça do Traba-
lho, como coordenador nacional. 
o ato de convocação foi publica-
do em fevereiro.

 “Para mim é uma honra e 
um orgulho muito grande, e tam-
bém uma responsabilidade imensa. 
o Sistema PJe é fundamental para 
a excelência da prestação jurisdicional. Temos con-
seguido evoluir o sistema ininterruptamente, aten-

dendo sempre às necessidades dos 
usuários”, destaca o juiz Fabiano 
Pfeilsticker.

o Sistema PJe completou 
10 anos de implantação na Jus-
tiça do Trabalho, em dezembro 
de 2021, e tem sido aprimorado 
constantemente. hoje, 100% das 
varas do trabalho e todos os tri-
bunais regionais do país operam, 
integralmente, seus processos por 
meio do sistema PJe. No TST, os 

autos estão sendo migrados, aos poucos, do antigo 
sistema legado eSIJ para o PJe.

Fonte: TRT3
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CuRTAS

o Presidente da Amatra3, Juiz 
Jésser Pacheco, participou de reunião 
virtual com o presidente eleito do TST, 
Ministro Emmanoel Pereira, que ocor-
reu em fevereiro. o ministro, que to-
mou posse em fevereiro, demonstrou 
grande disposição para o diálogo e 
uma permanente interação com os re-
presentantes da magistratura. Todos os 
presidentes de Amatra foram convida-
dos, mas fez uso da palavra apenas um 
representante de cada região geográfica 
do país, em razão do tempo. Na opor-
tunidade, o presidente da Amatra3 de-
sejou ao Ministro Emanuel Pereira um 
mandato profícuo e farto de realizações 
em prol de nossa instituição.

A Amatra3 realizou no início do ano uma 
campanha para arrecadação de doações em favor 
dos desabrigados pelas chuvas que castigaram 
Minas Gerais. As doações foram feitas em dinhei-
ro diretamente na conta bancária da Associação.

Ao final da campanha, o montante arreca-
dado foi destinado a ajudar pessoas que foram afe-
tadas pelas chuvas e alagamentos, e posteriormente 
foi realizada uma prestação de contas. A campa-
nha arrecadou R$ 19.250,52 que foram repassados 
para três instituições selecionadas: Arquidiocese 
de Belo horizonte, Serviço Social Autônomo SER-
VAS e Serviço Assistencial Dorcas-SADo.

Amatra3 participa de reunião com Presidente 
eleito do TST Ministro Emmanoel Pereira

A campanha arrecadou R$ 19.250,52 que foi repassado para a 
Arquidiocese de Belo Horizonte, Serviço Social Autônomo SERVAS e 

Serviço Assistencial Dorcas-SADO.

Amatra3 realiza campanha em favor 
dos desabrigados pelas chuvas 

Fo
To

: T
Jo

Ã
o

 R
o

SA



6 

CuRTAS

os Diretores da Amatra3 henrique Ma-
cedo de oliveira (Diretor de Magistrados(as) 
Substitutos(as)) e lenício 
lemos Pimentel (Diretor de 
Comunicação Social) foram 
os vencedores nas categorias 
“conto” e “crônica”, respectiva-
mente, no 2º Concurso lite-
rário da Anamatra. henrique 
apresentou o conto “Criança viada” e lenício 
a crônica “Descida íngreme”. Além dos direto-
res da Amatra3, a juíza linda Brandão Dias, do 
TRT da 1ª Região foi a vencedora na categoria 
“poesia” com a obra intitulada “Paralisia”.

os textos premiados serão publicados em 
obra eletrônica, a ser divulgada pela Anamatra e con-

tará com outros 33 textos selecio-
nados pela comissão responsável 
pela avaliação do material recebido. 

outros associados da 
Amatra3 também tiveram tex-
tos selecionados para publica-
ção: Jairo Vianna Ramos com 

o conto “As mentiras de Sinval”, Pedro Mallet 
Kneipp com a crônica “A verdadeira loucura”, 
Ataíde Assis Ataíde com a poesia “Coração de 
Paz” e José Eduardo de Resende Chaves Júnior 
com a poesia “Novelo”. 

A Amatra3 realizou em março 
uma oficina sobre “novas tecnologias 
para a elaboração de sentenças”. A ativi-
dade foi conduzida pelo Juiz do Trabalho 
substituto leonardo Tibo Barbosa lima, 
e teve transmissão por meio da platafor-
ma Zoom.

Por se tratar de uma oficina, em 
que o docente necessita ter contato mais 
efetivo com os participantes, a fim de au-
xiliá-los na prática, a atividade foi restrita 
aos 20 primeiros (as) associados (as) que 
manifestaram interesse. o objetivo da ofi-
cina foi apresentar ferramentas tecnológi-
cas gratuitas, com exposição teórica e rea-

Amatra3 oferece oficina sobre novas 
tecnologias para a elaboração de sentenças

A atividade foi conduzida pelo Juiz do Trabalho substituto Leonardo 
Tibo Barbosa Lima por meio da plataforma Zoom.

lização de exercícios práticos, com a finalidade de capacitar 
os participantes a usá-las na elaboração de sentenças.

Diretores da Amatra3 vencem
Concurso Literário da Anamatra
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20º CoNAMAT

 os associados da Amatra3 Ronaldo 
Antonio de Brito Junior, Walace heleno Miran-
da de Alvarenga, leonardo Tibo Barbosa lima 
e Geraldo Magela Melo tiveram teses aprovadas 

durante o 20º Congresso Nacional de Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Conamat).

os juízes Ronaldo Antonio de Brito 
Junior e Walace heleno Miranda de Alvaren-
ga apresentaram teses que foram aprovadas no 
Pré-Conamat realizado pela Amatra3 em mar-
ço. Já os associados leonardo Tibo Barbosa 
lima e Geraldo Magela Melo enviaram teses de 
forma independente.

o encontro realizado entre os dias 27 e 
30 de abril em Porto de Galinhas/PE aprovou 
ao todo 70 teses que orientarão a atuação da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justi-
ça do Trabalho (Anamatra) junto ao poder pú-
blico, à iniciativa privada e ao terceiro setor nos 
próximos anos. 

 20º Conamat aprova teses 
de associados da Amatra3

Os juízes Ronaldo Antonio de Brito Junior e Walace Heleno Miranda de 
Alvarenga apresentaram teses que foram aprovadas no Pré-Conamat 

realizado pela Amatra3 em março.
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MAIo lARANJA

Palestra sobre confusão de significados 
entre adulto e criança marca abertura do 

Maio Laranja no TRT3
“A violência, incluindo a sexual, perpas-

sa a história da humanidade. Mas o que leva 
uma pessoa próxima da família e da criança a 
cometer o abuso sexual? Doença, perversão ou 
repetição de algo vivenciado? Tem como pre-
venir o ato? o assunto é sério 
e é preciso refletir com atenção 
sobre essas questões”, provocou 
o psicólogo e psicanalista Pau-
lo Roberto Ceccarelli, duran-
te a palestra “Confusão entre 
adulto e criança”, na tarde desta 
sexta (6/5), no 8º andar do edi-
fício-sede do TRT-MG em Belo 
horizonte.

o evento abriu o Maio 
laranja, Mês do Combate ao Abuso Sexual de 
Crianças e Adolescentes, e foi promovido pelo 
Comitê Gestor Regional do Programa de Com-
bate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Apren-
dizagem, em parceria com a Escola Judicial do 

TRT-MG. houve também transmissão ao vivo 
da palestra, que pode ser conferida na íntegra no 
canal oficial do TRT3 no YouTube.

o psicólogo e psicanalista Paulo Rober-
to Ceccarelli explicou que há um descompasso 

entre a pulsão sexual/energia 
da criança e do adulto. Segundo 
ele, ocorre a confusão de signi-
ficados sobre o abuso, uma vez 
que a criança não tem a mesma 
leitura, a mesma percepção do 
abuso que o adulto.

“Quando um adulto 
abusa, ele não está respeitando 
o tempo da criança, de amadu-
recimento dela. Para identificar 

potenciais casos de abuso, é necessário escutar 
a criança com atenção e tomar as providências 
necessárias em seguida, inclusive juridicamen-
te, sem se esquecer de tratar do trauma viven-
ciado”, enfatizou.

Fonte: TRT3
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PoSSE

o advogado André Schmidt de Brito to-
mou posse no cargo de desembargador do TRT 
da 3ª Região em fevereiro, na sede do Tribunal, 
em Belo horizonte. A posse contou com trans-
missão ao vivo no canal oficial do 
TRT3 no YouTube - www.youtube.
com/TRTMINAS.

o novo desembargador do 
TRT3 foi eleito em lista tríplice pelo Tri-
bunal Pleno em dezembro de 2021 e foi 
nomeado pelo presidente da Repúbli-
ca no dia 2 de fevereiro.  o empossado 
assume a vaga reservada à ordem dos 
Advogados do Brasil por meio do quinto 
constitucional em função da aposenta-
doria da desembargadora Emília lima 
Facchini, que esteve na solenidade.

Estiveram na cerimônia os 
Desembargadores Ricardo Antônio Mohallem 
(Presidente do TRT3), Rosemary de oliveira Pi-
res Afonso (2ª Vice-Presidente), Fernando luiz 
Gonçalves Rios Neto (Corregedor), Manoel Bar-
bosa da Silva (vice-corregedor) e, representando 
a Amatra3, o Presidente Jésser Pacheco.

Prestigiaram ainda a solenidade o Juiz 

Auxiliar a presidência do Tribunal, Renato Ama-
do; o Procurador Chefe do Ministério Público 
do Trabalho em MG, Arlélio de Carvalho lage; o 
Presidente da oAB/MG, Sérgio Rodrigues leo-

nardo; a Presidente da Associação 
Mineira dos Advogados Trabalhis-
tas (AMAT), Cássia Marize hatem 
Guimarães, além de familiares e 
amigos do empossado.

o presidente da Amatra3, 
Jésser Pacheco, desejou boas-vin-
das a André Schmidt de Brito e 
convidou o novo desembargador 
a integrar o quadro de associados 
da instituição. Jésser destacou em 
sua fala que vivemos uma época de 
exacerbação dos conflitos e que as 
principais características do novo 

desembargador serão importantes para a solu-
ção dos embates.  “Tenho certeza de que com a 
sua leveza, bom humor e desprendimento o Tri-
bunal ganhará muito com sua presença. é com 
muita alegria que nós o recebemos e tenho cer-
teza que o senhor tratará tudo e a todos com essa 
leveza de espirito”.

TRT3 empossa o advogado 
André Schmidt como Desembargador

O empossado assume a vaga reservada à Ordem dos Advogados do 
Brasil por meio do quinto constitucional em função da aposentadoria da 

desembargadora Emília Lima Facchini, que esteve na solenidade.
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PoSSE

o juiz Marcelo Moura Ferreira, titular da 
Vara do Trabalho de Sabará, tomou posse no dia 
12 de abril para exercer o cargo de desembargador 
do TRT da 3ª Região. Empossado pelo critério de 
merecimento, o magistrado foi indicado em ses-
são ordinária telepresencial do Tribunal Pleno, 
realizada no dia 10 de fevereiro que recompôs a 
lista tríplice formada em 
novembro de 2021. A vaga 
foi originada pela aposen-
tadoria do desembargador 
Cléber José de Freitas. A ce-
rimonia de posse foi trans-
mitida ao vivo no canal do 
YouTube do TRT3 

Representando a 
Amatra3, a presidente em 
exercício, Anaximandra 
Abreu, esteve na solenidade 
de posse que contou com as 
presenças dos Desembargadores Ricardo Antônio 
Mohallem (Presidente do TRT3), Fernando luiz 
Gonçalves Rios Neto (Corregedor), Marcos Moura 
Ferreira, Denise Alves horta, Sércio da Silva Peçanha 
e Milton Vasques Thibau de Almeida, além de fami-
liares do empossado.

Em seu discurso, Marcelo Moura Ferreira 
demonstrou gratidão ao TRT3 por inclui-lo em lis-
ta de merecimento afirmando ser “uma outorga das 
mais honoríficas dentre as que se pode reconhecer 
ao magistrado de carreira”. Em agradecimento aos 
seus familiares, o novo desembargador reconheceu 
a importante formação moral oferecida por seus 
pais Sebastião e Eni, o apoio dos irmãos, principal-
mente do desembargador Marcos Moura Ferreira e 

o companheirismo e compreensão da esposa Ana 
Cristina e dos filhos Marcelo e Marina.

Mais adiante, Marcelo Moura Ferreira 
reiterou o seu compromisso com o Tribunal e 
com a Justiça do Trabalho de “dar cumprimen-
to na medida das minhas forças às exigências da 
magistratura”. Finalizando, o magistrado fez uma 

citação de Carlos Drummond de Andrade “Que 
a felicidade não dependa do tempo, nem da pai-
sagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela 
possa vir com toda simplicidade, de dentro para 
fora, de cada um para todos”.

Sobre o Desembargador - Por meio de con-
curso público Marcelo Moura Ferreira ingres-
sou na magistratura trabalhista no cargo de 
juiz do trabalho substituto em 1991. No ano 
de 1994 foi promovido e presidiu as JCJs de 
Paracatu, Pirapora e Ponte Nova. o magistra-
do foi ainda juiz titular da 2ª VT de Divinópo-
lis, da 3ª de Contagem, de Ribeirão das Neves 
e de Sabará.

Marcelo Moura Ferreira toma posse 
como Desembargador do TRT3

Empossado pelo critério de merecimento, o magistrado foi indicado em 
sessão ordinária telepresencial do Tribunal Pleno, realizada no dia 10 de 

fevereiro que recompôs a lista tríplice formada em novembro de 2021.

FoTo: lEoNARDo ANDRADE
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Tomou posse no dia 22 de abril, para exer-
cer o cargo de desembargador do 
TRT da 3ª Região, o juiz Danilo Si-
queira de Castro, titular da 48ª Vara 
do Trabalho de Belo horizonte. o 
magistrado assume a posição em 
vaga decorrente da aposentadoria 
da desembargadora Camilla Gui-
marães Pereira Zeidler. A cerimonia 
foi transmitida ao vivo no canal do 
YouTube do TRT3.

Danilo Siqueira de Castro foi indicado por 
unanimidade em sessão telepresencial do Tribunal 
Pleno realizada no dia 10 de fevereiro e foi nomea-
do pelo critério de antiguidade por meio de decreto 
publicado pelo presidente da República no dia, 4 de 
abril, no Diário oficial da união.

Representando a Amatra3, a juíza Carolina 
Silva Silvino Assunção, Diretora Cultura da Associa-
ção esteve presente na solenidade de posse que con-
tou com as presenças dos desembargadores Ricardo 

Antônio Mohallem (Presidente do TRT3), Fernan-
do luiz Gonçalves Rios Neto (Cor-
regedor do TRT3), Milton Vasques 
Thibau de Almeida, Rodrigo Ribei-
ro Bueno, André Schmidt de Brito; 
do Procurador-Chefe do MPT-MG, 
Arlélio de Carvalho lage; do Dire-
tor do Foro de Bh, Márcio José Ze-
bende, além de magistrados, amigos 
e familiares do empossado.

Sobre o desembargador - Danilo Siqueira de 
Castro ingressou na magistratura trabalhista por 
concurso público no cargo de juiz do Trabalho 
substituto em 1991 e foi promovido em 1994 a 
juiz presidente da Junta de Conciliação e Julga-
mento de Almenara. Depois transferiu-se para 
a 1ª de uberlândia, para Alfenas e Muriaé. Pos-
teriormente, foi juiz titular da 4ª Vara do Traba-
lho de Betim e da 14ª, 33ª até alcançar a 48ª de 
Belo horizonte.

PoSSE

TRT3 empossa Danilo Siqueira 
de Castro como Desembargador

 O magistrado foi indicado por unanimidade em sessão telepresencial 
do Tribunal Pleno realizada no dia 10 de fevereiro e foi nomeado pelo 

critério de antiguidade.
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A solenidade de posse do novo Desem-
bargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região, Ricardo Marcelo Silva, titular da 41ª Vara 
do Trabalho de Belo horizonte, foi realizada no 
dia 3 de junho, no Plenário do edifício sede do 
Tribunal. o magistrado foi nomeado pelo presi-
dente da República, pelo critério de merecimento. 
o evento foi transmitido ao vivo e pode ser visto 
na íntegra no canal oficial do TRT3 no YouTube.

A indicação do juiz Ricardo Marcelo Sil-
va ao cargo de desembargador foi feita, em lista 
tríplice, em sessão híbrida do Tribunal Pleno rea-
lizada no dia 12 de maio. Ricardo Marcelo Silva 
assumiu a vaga decorrente da aposentadoria do 
desembargador Jales Valadão Cardoso.

Representando a Amatra3, esteve na sole-
nidade de posse o presidente Jésser Pacheco, que 
compôs a mesa de honra ao lado dos Desembarga-
dores Ricardo Antônio Mohallem (Presidente do 
TRT3), Fernando luiz Gonçalves Rios Neto (Cor-
regedor), Manoel Barbosa da Silva (Vice-Correge-
dor), Daniel Viana Júnior (Presidente do TRT18), 
Danton Soares Martins (TJMG), Procurador Che-
fe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de 
Carvalho lage e o Diretor do Fórum Trabalhista 
de Belo horizonte, Juiz Márcio José Zebende.

Antes de passar a palavra ao empossado, 
a filha dele, Júlia Mata Silva, fez uma surpresa e 
concedeu um depoimento, de forma telepresen-
cial, direto da Itália, onde atualmente estuda. Di-
versos magistrados da 1ª e 2ª instância, servido-
res, amigos e familiares do novo desembargador 
prestigiaram a cerimônia de posse.

Sobre o desembargador - Ricardo Mar-
celo Silva ingressou na magistratura traba-
lhista no cargo de juiz do trabalho substituto 
em 1993, por concurso público. Promovido 
em 1995 a juiz presidente de junta de con-
ciliação e julgamento. Presidiu as JCJs de 
Monte Azul, Teófilo otoni, 2ª de Montes 
Claros e Itabira. Foi juiz titular das se-
guintes Varas do Trabalho: 2ª de Betim, 
24ª e 41ª de Belo horizonte. No âmbito 
associativo, o magistrado foi Diretor Fi-
nanceiro da Amatra3 (biênio 2003/2005), 
Diretor de Imprensa e Comunicação (biê-
nio 2001/2003) e 2º Secretário (biênio 
1995/1997).

Ricardo Marcelo Silva é empossado 
como Desembargador do TRT3

A indicação ao cargo de desembargador foi feita, em lista tríplice, 
em sessão híbrida do Tribunal Pleno realizada no dia 12 de maio. 

O magistrado assumiu a vaga decorrente da aposentadoria do 
desembargador Jales Valadão Cardoso.

PoSSE
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Na adolescência, foi líder comunitário 
da juventude católica chegando a integrar a Or-
dem dos Frades Menores Capuchinhos em Belo 
Horizonte e iniciou o curso de Teologia e Filo-
sofia em Petrópolis/RJ, mas desistiu da carreira 
religiosa por acreditar que “tinha que fazer al-
guma coisa prática além de ser padre”.

O interesse pelo Direito veio tarde, aos 
30 anos de idade. Com isso, logo o sonho da 
magistratura era um objetivo caso entendes-
se que se em dez anos sentisse que fosse um 
bom advogado iria se dedicar para o concur-
so. Passou no concurso em 2003 e iniciou a 
carreira como juiz em São Paulo. Posterior-
mente, em 2007 conseguiu uma permuta e foi 
para Belo Horizonte. Em 2016 foi promovido 
pelo critério de antiguidade para o cargo de 

Juiz Presidente da VT de Almenara e, depois 
removido para a 3a VT de Coronel Fabricia-
no, onde aposentou em 2019.

Casado desde 1981 com Marinalva, Bar-
bosão é pai do Arthur (advogado) e do César 
(Técnico de League of Legends), atualmente no 
time do Flamengo (Fla e-Sports), além de avô do 
Antônio e da Cecília. 

O juiz aposentado, sua esposa Marinal-
va e o filho Arthur nos receberam no sítio da 
família, aos pés do Pico da Ibituruna, para um 
tradicional café da tarde mineiro. Participaram 
da entrevista o Diretor de Comunicação Social 
da Amatra3, Juiz Lenício Lemos Pimentel (L), 
o amigo de longa data Juiz Alexandre Pimenta 
Batista Pereira (A) e o assessor de Comunica-
ção, João Rosa (JR).

José Barbosa 
Neto Fonseca 

Suett,
para os mais íntimos “Barbosão”, é 
uma figura icônica na comunidade 
jurídica do Vale do Rio Doce. 
Natural de Tumiritinga, cidade 
vizinha a Governador Valadares, 
o filho da dona Laura Belizário 
Barbosa e do Seu João Barbosa 
Neto começou a trabalhar 
aos 14 anos em escritório de 
contabilidade. 

PRATA DA CASA
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PRATA DA CASA

JR - Qual a sua origem familiar? Conte um 
pouco de sua história familiar.

Nasci em Tumiritinga e moro em Go-
vernador Valadares há 63 anos.  Comecei a tra-
balhar cedo. Com 14 anos eu já trabalhava em 
um escritório de contabilidade. 

Meus pais eram pessoas muito simples. 
Meu pai (João Barbosa Neto) era pedreiro e 
minha mãe (laura Belizário Barbosa) dona de 
casa. Somos uma família de nove irmãos. Eu sou 
o mais novo entre os filhos homens. 
Entre os nove irmãos eu fui o único 
que ingressou na carreira jurídica. 

L – Tem um fato peculiar na sua tra-
jetória que eu gostaria que nos con-
tasse que é a sua história na igreja 
católica.

Eu sempre fui católico. Fiz 
parte de movimento de juventude 
católica na década de 1970. Com 17 
anos eu já era uma espécie de líder 
comunitário no bairro onde morava (Santa 
Rita). Era responsável por liderar grupos de 
jovens, crianças de 10 a 15 anos, aplicando a 
doutrina católica. 

Com 22 anos eu resolvi ir para o con-
vento. Fiquei muito amigo de um padre e aca-
bei indo para a ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, no bairro Pompeia, em Belo 
horizonte. Na época eu estava noivo (risos). 

Marinalva – Não estava noiva de mim. Se fosse 
comigo ele não teria ido (risos).

Tive que “calçar” a cara e ir à família 
dela pra terminar o noivado. Era uma família 
muito religiosa e eles compreenderam a situa-
ção. Ela também fazia parte do movimento de 
juventude católica, mas não sei se ela aceitou 
bem a situação (risos).
JR – Seus familiares apoiaram o plano?

Minha mãe já tinha falecido e eu mo-
rava sozinho com meu pai. uma irmã mais 
velha passou a tomar conta do nosso pai para 
eu poder ir. Fiquei um ano em Patos de Minas 
fazendo o “Postulantado”, depois fui para Belo 
horizonte fazer o “Noviciado” por um ano e 
na sequência os “Votos simples” (obediência, 
pobreza e castidade).  Terminado o noviciado 
em Bh eu fui pra Petrópolis/RJ fazer Teologia e 
Filosofia. Conheci o leonardo Boff, Frei Betto.

Fiquei lá por dois anos e meio. Nós éra-
mos 14 estudantes morando em uma casa e 
estudávamos no Instituto de Filosofia Teologia 
Franciscana de Petrópolis. 

Eu saí porque não encontrava sentido 
em ficar estudando em Petrópolis. Tinha cur-
sos na PuC e na uFMG. Pensava em fazer 
algum curso de sociologia, ciências políticas. 
Achava que tinha que fazer alguma coisa prá-
tica além de ser padre, alguma função que seja 
integrada com a sociedade.  

Sair foi mais difícil que entrar. Fizeram 
proposta para eu ir fazer curso de filosofia na 
França depois que eu ordenasse. Mas não quis 
e voltei pra Gov. Valadares. Conheci a Mari-
nalva e nos casamos em 1982.

L - Qual foi a motivação para ingressar no 
curso de Direito?
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Eu já tinha 30 de idade. Desde os 14 
anos eu trabalhava na área contábil empresa-
rial. Eu atuava com legislação tributária, tra-
balhista. Até 1988 em trabalhei em área con-
tábil administrativa. Fiz vestibular em 1984 
na FADIVAlE.

A partir de 1989, além de ainda exercer 
o cargo de Gerente Administrativo na empresa 
que trabalhava, eu comecei a dar aula de con-
tabilidade na rede municipal de educação para 
alunos do 2º grau.  Abri meu escritório de ad-
vocacia em 1991. 

JR - Quando surgiu o interesse pelo Direito 
do Trabalho?

Eu lidava com Direito do Trabalho 
dentro da contabilidade. Sempre atuei com le-
gislação tributária e trabalhista.

A – O Professor Manoel Galdino foi um 
grande incentivador para você ingressar na 
magistratura?

Ele me perguntou: qual é o seu patri-
mônio? Eu disse: é isso. Então ele disse: está 
pouco. Você ainda vai ganhar muito dinheiro 
na advocacia, investe o seu dinheiro, faz uma 
poupança e depois vai para a magistratura. 

JR - A partir de quando foi despertado o inte-
resse pela magistratura?

Depois que me formei eu falei com 
minha mulher: eu vou advogar, mas penso na 
magistratura. Mas pensava que para ser juiz 
precisava ser advogado por pelo menos uns 
dez anos. Então, pensava: Se em dez anos eu 
sentir que sou um bom advogado, que levo jei-
to, vou estudar para a magistratura. Eu não me 
via juiz sem advogar. Queria maturidade jurí-
dica. o primeiro concurso que eu fiz foi em 
1994, por insistência do helton (Geraldo de 
Barros – Juiz aposentado). Passei na primei-
ra etapa e reprovado na segunda etapa, mas 
achei que tinha ido bem. Precisava de mais 
teoria e fui estudar. A partir daí, peguei o edi-
tal para estudar.

Em 2000, fui fazer uma audiência em 
Campinas, passei no balcão da secretaria e co-
mecei a conversar com o atendente. Que me 
informou que o concurso estava aberto. Eu me 
inscrevi e cheguei até na prova oral desse con-
curso, mas fui reprovado. Fiquei meio p#&@$ 
com esse trêm (risos).  

A partir de 2002, passei a não dar aula 
à noite e passei a me dedicar aos estudos. Ao 
invés de voltar para casa, ficava no escritório 
estudando.

A – Por qual motivo você não contou sobre o 
concurso para a Marinalva?

Eu fiz inscrição para os concursos de 
Minas Gerais, São Paulo, Campinas e Rio de 
Janeiro. o do Rio eu não consegui fazer por-
que eu tinha muito serviço e não tinha condi-
ção de ir lá. Eu falei que estava em Campinas 
e omiti o de São Paulo. Em Belo horizonte 
eles anularam a prova por conta de um fis-
cal ter liberado um candidato com menos de 
uma hora de prova. Quando marcou a segun-
da etapa eu já estava na prova de sentença em 

PRATA DA CASA
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São Paulo e Campinas. Aí eu nem fui fazer.
Falei com a Marinalva que eu tinha pas-

sado na prova de sentença em São Paulo e iria 
para a prova oral. o concurso começou com 
quase 4 mil pessoas, quan-
do chegamos na prova de 
sentença tinha 65 pessoas, 
dessas, 17 foram aprovadas. 
Apenas 4 foram reprovados 
na prova oral. Tomei posse 
em março de 2004.

 
A – Foi uma mudança mui-
to drástica em sua vida. 
Como foi sair da advocacia 
no interior para atuar como 
magistrado em uma capital?

o César tinha 13 
anos e o Arthur 18. Eles 
continuaram aqui com a Marinalva e eu vinha 
uma vez por mês. Fiquei lá até 2007 quando 
consegui uma permuta para Belo horizonte. 
Eu estava cismado de pedir uma remoção e ser 
rejeitada. Mesmo assim, tive quatro votos con-
tra a minha permuta. Alegaram que já me co-

nheciam e que viria outro juiz desconhecido. 
Mas foram os votos contra mais bem dados 
(risos) porque eles não queriam que eu saísse. 

Tomei posse em Bh e me mandaram 
para uberaba. Saí de São 
Paulo que era a mil km 
de Valadares e agora vou 
para uberaba que são 850 
km. Na época, tinha uma 
Instrução Normativa que 
falava que o juiz tinha que 
ser lotado mais próximo 
da sua residência. Eu fi-
quei só três semanas em 
uberaba. 

Aí saiu o edital de 
auxílio fixo para Teófilo 
otoni. o hitler (Eustásio 

Machado oliveira – atualmente Juiz Titular da 
VT de Manhuaçu) não quis porque se você 
escolhe, não recebe diária e ele achava que 
sempre sobraria para ele. Esqueceu do Bar-
bosão que era aqui de Valadares (risos). Fi-
quei um ano e meio lá. 

L – Pelo período que você atuou aqui em Va-
ladares, qual foi sua impressão da jurisdição, 
dos advogados?

Eu peguei um período aqui que havia 
muita litigiosidade, especialmente de sindica-
tos. Era um volume de serviço muito grande. 
Ninguém queria substituir aqui. Eu trabalha-
va de 8h da manhã até às 23h para dar conta.

A – Em Coronel Fabriciano eu saia do prédio 
por volta das nove horas da noite e o Barbosão 
ainda estava lá.

L – Pelo fato de ter atuado como advogado na 
cidade por muitos anos, houve alteração na 
relação com os advogados?Fo
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PRATA DA CASA

Não mudou nada. 
Eu continuei tratando os 
advogados como meus co-
nhecidos. Alguns eram tão 
amigos que eu não julgava 
processo deles. Não mudei 
meu tratamento. Eu não 
vejo porque agir diferente, 
claro mantendo todos os 
limites. Eu nunca tive pro-
blema com advogados. Só 
tive problema com um ad-
vogado em audiência, mas 
eu estava certo. 

Depois que virei juiz 
o circulo de amizade ficou 
mais restrito. Eu evito boteco 
com mesa na calçada, mas 
gosto muito de frequentar 
o Bar da Janaina. Fica cheio 
de “pé-inchado” lá, mas tem 
o melhor chouriço da cidade 
(risos). Eu e Marinalva senta-
mos lá no cantinho.

L – Qual o ponto positivo 
que você destaca da juris-
dição de Valadares?

Do ponto de vista 
estrutural, a Justiça do Tra-
balho é muito bem localizada. é muito acessí-
vel. E comparando o andamento processual da 
Justiça Comum com a Justiça do Trabalho, em 
Valadares nós dávamos sentença em 10 dias.

 
L – Durantes os anos na magistratura, qual 
foi o seu maior desafio profissional?

Eu estava com uma pauta com quase 
40 audiências em Coronel Fabriciano. Fui fa-
zendo até chegar um certo momento em que 
comecei a chamar os advogados, vários deci-
diram adiar, mas uma advogada não aceitou. 

Eu terminei de fazer 
audiência era meia 
noite. A advogada 
chamou a polícia e 
apresentou o Boletim 
de ocorrência na ou-
vidoria. 

L – Uma peculiari-
dade da sua atuação 
profissional são as 
suas sentenças. Pra 
mim são as melhores 
do Brasil. Por qual 
motivo você faz sen-
tenças extensas?

As sentenças 
da Caixa Econômica 
Federal, Vale do Rio 
Doce e professores 
são processos com 
vários pedidos e tem 
que observar um a 
um para deferir ou in-
deferir. Mas eu optei 
por fazer assim por-
que minhas senten-
ças tinham pontos de 
vista didáticos. Eu não 

queria ser conselheiro 
de ninguém, mas que o juiz diga o direito de 
acordo com a doutrina, que é uma jurisprudên-
cia. Que não é invenção da cabeça dele para não 
ser chamado de ativista judicial. Eu tentava dar 
um sentido didático de modo que quem lesse 
conseguisse entender porque razão foi acolhido 
ou rejeitado o pedido. 

A – uma segunda-feira pela manhã eu cheguei 
na secretaria para usar a impressora e achei que 
ela estava com algum problema.  um servidor 
me alertou que estava tudo certo. Estava apenas 

FoTo:ARQuIVo PESSoAl
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faltando papel porque o Barbosão tinha feito a 
impressão de uma sentença na sexta-feira (risos).

As minhas sentenças ficavam longas 
porque eu sempre tratei aquilo como um traba-
lho de redação. Tem que ter início, meio e fim. 
Não pode fazer a sentença em um folego só. 

A – Eu me lembro de uma vez em Coronel Fa-
briciano que você encheu a traseira da sua pica-
pe com os processos para levar pra casa. 
Marinalva – Em São Paulo ele fazia a mesma 
coisa. Ele comprou uma mala gigante para 
trazer os processos de ônibus. 

L – Qual a relevância que você vê da Justiça 
do Trabalho para a cidade?

uma cidade polo como Valadares, e como 
é política da Justiça do Trabalho procurar ter 
uma Vara nesse tipo de cidade, a relevância é em 
função da grande movimentação de trabalhado-
res na região. Além disso, a Justiça do Trabalho é 
um modo de distribuição de riqueza. A Justiça do 
Trabalho torna o trabalhador mais digno. 

L - Existe alguma questão que, na sua pers-
pectiva, poderia ser objeto de atenção do Tri-
bunal para a melhoria da Jurisdição em Go-
vernador Valadares?

Eu acho que precisa de mais estrutura. 
Precisa de um prédio próprio como tem em 
Caratinga e Coronel Fabriciano. Passamos dois 
anos de pandemia com tudo fechado. Apesar 
do processo eletrônico ser muito rápido e de 
grande ajuda, eu sou um pouco conservador 
com a audiência de instrução. Sou muito preo-
cupado com a higidez da prova. 

JR - Como foi o período que antecedeu a sua apo-
sentadoria? Como o senhor se preparou mental-
mente para este momento?

Foi planejada mesmo. Quando eu fiz 60 

anos eu comecei a pensar na aposentadoria. 
Compartilhei a ideia com a Marinalva e meu 
filho Arthur. Morar aqui no sítio era uma ideia 
que nós tínhamos. Psicologicamente eu estava 
preparado. Não precisei de psicólogo. Dizem 
que quem bebe umas pingas não precisa de 
psicólogo (risos). 

Eu me aposentei em setembro de 2019 
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e aconteceu uma coisa que ninguém esperava: 
cinco meses depois explodiu a pandemia. Nós 
tínhamos plano de viajar e ficamos presos aqui. 
os meus filhos ficaram muito preocupados 
com nós. Como não podiamos ficar saindo 
muito, resolvemos vir para o sítio. A pan-
demia deixou a gente mais pra baixo. Com 
medo, sem ir a casa dos amigos. 

Marinalva – A princípio o sítio seria um local 
de lazer. Mas quem tinha construído com a in-
tenção de mudar era eu. Aí durante a pandemia 
o Arthur falou: nós vamos aos finais de semana 
e vai despistando o pai para ficar aí. Chegou no 
domingo e não fomos embora. Eu fiquei enro-

lando ele dizendo que tinha pendências para 
resolver aqui. Até que ficamos direto (risos). 

JR - Em qual momento da sua vida o senhor 
foi mais feliz? Na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, na advocacia ou na magistratura?

Eu sou muito mais realizado com a 
magistratura. A magistratura é muito comple-
ta. Nela você não é só técnico. Juiz é pessoa. 
é gente. Ter sensibilidade com o problema do 
outro sem ser parcial é uma técnica que a gente 
aprende. Trabalhei muito, mas me sinto muito 
feliz e realizado de ter passado pela magistra-
tura. Eu ainda sonho com mesa de audiência.

 
L- E atividades recreativas, de lazer? Qual a 
sua preferida? Mais tempo para a família?

Meu hobby predileto é a pescaria. Sem-
pre fui pescar com os meninos e a Marinalva. 
Vou pra Ibotirama agora para pescar no rio 
São Francisco. Vamos sair para pescar cinco 
da manhã e voltamos cinco da tarde. Das cin-
co da tarde até onze da noite é cachaça e ti-
ra-gosto (risos). Quando eu vou pescar parece 
que rejuvenesço uns dez anos, mesmo que não 
pesque nenhum peixe.  

L - Atualmente, na condição de Juiz aposen-
tado, exerce alguma atividade profissional?

Estou com o meu contrato de profes-
sor suspenso na faculdade. Eu resolvi pensar 
melhor se eu quero voltar a dar aula. Eu sou 
muito caxias. Para dar aula em curso de gra-
duação não dá para programar mais nada na 
sua vida, só em época de férias. é um compro-
misso para assumir na sua integralidade. 

Eu resolvi não advogar porque não 
quero nada que atrapalhe a minha liberdade 
na aposentadoria. Eu dou uma assistência no 
escritório do meu filho, mas não sou dono de 
nada, não recebo e nem quero dinheiro. Fo
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TRT3

Na 6ª edição do evento, que aconteceu em 
todo o país entre os dias 23 e 27 de maio, a Justi-
ça do Trabalho mineira movimentou, em acordos 
homologados, um valor total de R$ 99.122.756,35. 
Esse número colocou o TRT3 em terceiro lugar no 
ranking dos TRTs que mais arrecadaram durante a 
Semana, atrás somente dos tribunais da 5ª Região 
(Bahia) e da 15ª Região (Campinas/SP).

o regional mineiro ainda se destacou 
na quantidade de acordos homologados, com 
2.008, resultado que também o deixou na 
terceira posição nesse quesito. Como foram 
realizadas 7.665 audiências em todo o esta-
do durante os cinco dias de evento, a taxa de 
conciliação em relação ao total de audiências 
realizadas foi superior a 26%. o número de 

pessoas atendidas foi de 14.676.
Dos mais de R$ 99,1 milhões movimen-

tados pelo TRT3, R$ 78.010.045,37 represen-
tam o montante de acordos homologados; R$ 
9.203.304,98 de arrecadação previdenciária para 
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e 
R$ 11.909.406,00 de recolhimentos fiscais rela-
cionados ao imposto de renda.

Resultados nacionais - Em todo o Bra-
sil, a 6ª edição da Semana Nacional da Conci-
liação Trabalhista homologou 21.167 acordos 
e movimentou um total de R$ 764.692.451,39. 
Durante os cinco dias de evento, que mobilizou 
a Justiça do Trabalho em todo o país, um to-
tal de 219.566 pessoas foram atendidas e 65.035 
audiências foram realizadas.

TRT3 homologa 2 mil acordos e 
movimenta mais de R$ 99 milhões durante 

Semana da Conciliação Trabalhista

Fonte: TRT3
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Homenagem aos associados falecidos 
A Diretoria da Amatra3 lamenta o falecimento dos associados Rogério 
Valle Ferreira e Jales Valadão Cardoso, prestando as condolências aos 

familiares, amigos e colegas neste momento tão difícil de luto.

Rogério Valle Ferreira - ingressou 
na magistratura trabalhista em 1989, por 
concurso público, e, em 1990, foi promo-
vido por merecimento a juiz do trabalho 
presidente de Junta de Conciliação e Jul-
gamento. Presidiu as JCJs de Pouso Alegre, 
Congonhas, Itaúna, 4ª, 15ª e 32ª de Belo 
horizonte e ainda foi juiz titular da 37ª 
Vara do Trabalho de Belo horizonte. 

No âmbito associativo foi membro do 
Conselho Fiscal da Amatra3 (biênio 1995/1997).

Foi empossado em 2010 para o preen-
chimento de vaga de Desembargador do TRT 
da 3ª Região, pelo critério de antiguidade, em 
vaga decorrente da nomeação de José Roberto 
Freire Pimenta como ministro do TST.  Eleito, 
por aclamação, para o cargo de Corregedor do 
TRT da 3ª Região, biênio 2018/2019.

Aposentou-se a partir de 04 de outubro 
de 2019. Faleceu no dia 15 de março de 2022. 

Jales Valadão Cardoso – ingressou 
na magistratura para exercer o cargo de Juiz 
do Trabalho Substituto do TRT da 3ª Região, 
em virtude de habilitação em concurso pú-
blico em 1987. Foi promovido, por antigui-
dade, para o cargo de Juiz Presidente da 1ª 
Junta de Conciliação de Coronel Fabriciano 
em 1989. No ano de 1990 foi removido, a pe-
dido, para a Presidência da 2a JCJ de Sete 
lagoas/MG. Em 1993 foi remido para a Pre-
sidência da JCJ de Santa luzia e posterior-
mente para a JCJ de Sabará.

Foi indicado em 2008 para o preen-
chimento da vaga, pelo critério de antigui-
dade, decorrente da aposentadoria do De-
sembargador Tarcísio Alberto Giboski.

Aposentou-se a partir de 30 de março 
de 2022. Faleceu no dia 13 de abril de 2022.
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21º EMAT
ENCONTRO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TABALHO DA 3ª REGIÃO

1º DE SETEMBRO DE 2022 – QUINTA-FEIRA

19h – Palestra de abertura: 
“Novo mundo do trabalho – De-
safios organizacionais, comporta-
mentais e segurança psicológica” 
– Profª. Dra. Ana Cristina limon-
gi-França - Coordenadora da Fun-
dação Instituto de Administração, 
head da Insight Recursos huma-
nos e Saúde ocupacional – Núcleo 
GQVT, Professora e ex-Pró-Reito-
ra de Cultura e Extensão na uni-
versidade de São Paulo. Psicóloga 
organizacional e do Trabalho, 

pesquisadora, consultora e autora na área de Ges-
tão de Pessoas e Qualidade de Vida. 

21h – Coquetel de abertura

2 DE SETEMBRO DE 2022 – SEXTA-FEIRA

09h – Café com os presidentes
Jésser Gonçalves Pacheco (Amatra3)
Ricardo Antônio Mohallen (TRT da 3ª Região)
Luiz Antonio Colussi (Anamatra)

10h – Palestra: “Modelo de 
gestão do poder judiciário: 
reflexões críticas” – Profº Dr. 
Guilherme Guimarães Feliciano - 
Juiz do Trabalho (Titular da 1ª VT 
de Taubaté). Professor da Faculdade 
de Direito da universidade de São 
Paulo. Titular da Cadeira n. 53 da 
Academia Brasileira de Direito do 
Trabalho. Pós-Doutor pela univer-
sidade de Coimbra (IGC/CDh).  livre-Docente pela 
universidade de São Paulo. Doutor pela universida-
de de São Paulo. Doutor pela universidade de lisboa. 
Pós-Doutor pela universidade de Coimbra (IGC/
CDh). Presidiu a Amatra XV (2010/2012). Presidiu 
a Anamatra (2017/2019).

21h – Festa de encerramento

•	 Encontro	dos	Magistrados	
Aposentados	e	Pensionistas
Data: 16 de setembro – sexta-feira
local: Sede da Amatra3

•	 Festa	das	crianças
Data: 22 de outubro - sábado
local: luminis urban Play
•	 Festa	de	Fim	de	Ano
Data: 03 de dezembro - sábado
local: Espaço Meet

1o e 2 de setembro de 2022 - Pousada Pequena Tiradentes – Tiradentes/MG

Indicadores	de	produtividade	e	a	
saúde	física	e	mental	do	magistrado

P R O G R A M A Ç Ã O

TRANSPORTE:
Valor: R$ 100,00 por pessoa (ida e volta)
Saída: quinta-feira (1º/09) às 10h - Sede da 
Amatra3
Retorno: domingo (04/09) às 12h – Pousada 
Pequena Tiradentes
o valor deverá ser pago junto com a reserva 
da hospedagem.
INSCRIÇÕES: recepcao@amatra3.com.br 

AGENDA DE EVENTOS
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Amatra3 
em ação

Jésser Gonçalves Pacheco
Presidente da Amatra3

Quando o tempo está muito ruim, um 
aeronauta precisa confiar na sua experiência e na 
máquina para fazer seu voo cego, principalmente 
no pouso. Diz-se que o pouso não foi visual, mas 
por instrumentos. A aeronave desce sem os pilo-
tos verem o chão. ora, 2022 começou sem muito 
horizonte, sem visibilidade, e tínhamos conosco 
somente a esperança de que seriam melhores os 
tempos pós-pandemia. Contudo, os indicadores 
sanitários eram desanimadores, já que logo em 
dezembro de 2021, pouco depois de nossa posse 
formal, surgiu a variante Ômicron do vírus da Co-
vid-19, com um poder de transmissão muito mais 
alto, embora menos letal. 

Nesse contexto adverso, não pudemos 
fazer nossa festa de posse, nem proferir o discur-
so de apresentação de nossa plataforma, de nos-
sos objetivos e projetos como nova diretoria da 
Amatra3. A gestão “Amatra Plural” tinha muito 
a dizer, mas o tempo não ajudou. o tempo histó-
rico. Mesmo assim, fomos investidos em nossos 
respectivos cargos com uma disposição de voos 
altos, a grande velocidade. 

Este ano seria, como de fato tem sido, um 
ano de lutas dificílimas, a começar pela demanda 
urgente de revisão de nossos subsídios, em pe-
ríodo eleitoral, num ambiente político cheio de 
antagonismos e contradições. Virou letra morta a 
garantia de revisão anual de nossa remuneração 
(art. 39, § 4º, c/c o art. 37, X, da CRFB). Com-
preendam, por favor: não é nada barato para a 
nossa associação irmos a Brasília para percorrer 
os corredores do Poder no intuito de convencer 
políticos e gestores públicos da justeza de nossas 
reivindicações. No entanto, estamos empenhados 
nesse esforço concentrado de persuasão política.

Ainda no tema remuneratório, continua a 
peleja pela aprovação da PEC/63, que pretende im-
plementar o ATS - Adicional por Tempo de Serviço 
ou VTM - Valorização de Tempo de Magistratura 
no texto magno, a sanar as escandalosas distorções 

que temos em nossa carreira. é uma batalha ingló-
ria, travada desde 2013, mas que precisa continuar 
em 2022. Essa é a nossa luta principal, a melhoria 
de nossos subsídios, mas há outras: a questão do 
trabalho presencial, por exemplo. 

Provocado por um ofício enviado pela 
Anamatra, como resultado de árdua discussão 
no Conselho de Representantes, aguardamos 
do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho um 
pronunciamento óbvio, mas inarredável: o juiz, a 
juíza, tem a prerrogativa de decidir se faz audiên-
cia presencial, híbrida ou telepresencial, sempre 
respeitando o jurisdicionado e o devido processo 
legal. Aliás, se querem mesmo que retornemos ao 
trabalho 100% presencial, que nos sejam ofere-
cidas condições ambientais e estruturais dignas, 
pelo menos, sendo exemplo contrário dessa justa 
reivindicação o acanhado prédio do Fórum Tra-
balhista de Belo horizonte. 

E 2022 também marca a volta do nosso 
convívio social, o que motivou a realização de en-
contros na sede da Amatra3, como o Pré-Cona-
mat de março e o happy hour de maio, sem falar 
nos eventos que promoveremos ao longo do ano, 
especialmente o Emat - Encontro da Magistratura 
Trabalhista, a acontecer no mês de setembro, em 
Tiradentes-MG. 

A propósito, a magistratura trabalhista de 
Minas se fez presente no Conamat de abril de 2022 
por um grupo pequeno, mas combativo, com des-
taque para o nosso representante dos aposentados, 
o colega Josué Silva Abreu, e os colegas substitutos 
Wallace e Ronaldo, que tiveram suas brilhantes te-
ses e propostas aprovadas no evento. 

Enfim, caros e caras colegas, não estamos 
a voar em céu de Brigadeiro, mas haveremos de 
chegar com bons resultados ao final de 2022, de 
modo a pousar em 2023 com expressivas vitó-
rias em nossas lutas. 

um forte abraço. 
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Além dos Autos

Beach.Tennis
o Beach Tennis, modalidade esportiva 

que é uma mistura do tênis tradicional, vôlei de 
praia e badminton, vem ganhando muitos adep-
tos nos últimos anos. o que era um esporte carac-
terístico de cidades litorâneas passou a ser uma 
atividade praticada em quadras por todo o país. 
E a “febre” chegou até um grupo de juízas e juízes 
que durante o período da pandemia procuravam 
atividades mais saudáveis. 

luciana de Carvalho Rodrigues explica 
como foi a criação do grupo “uma vez autorizada 
a abertura gradual da cidade, busquei uma ativi-

dade física que permitisse a convivência social, e 
pudesse ser praticada ao ar livre. o beach tennis 
apareceu como uma excelente opção”. Atualmen-
te o grupo conta com a participação de 24 pes-
soas, entre juízes, servidores e amigos das mais 
diversas áreas.

De acordo com a luciana, a qualidade de 
vida teve grande melhora após o início da prática 
esportiva. “logo no início das atividades percebi 
melhora considerável no condicionamento físico 
e no humor. Passei a ter mais disposição para as 
atividades diárias e a dormir melhor.”

FoTo:ARQuIVo PESSoAl
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o grupo de magistradas realiza aulas se-
manais.. Como o esporte está se tornando muito 
popular, não é difícil encontrar quadras para alu-
gar, além de clubes e condomínios que dispõem 
de espaço para a prática. Aline Queiroga conta 
que pratica de 4 a 5 vezes por semana, sendo três 
dias da semana fazendo aulas de 1 hora de dura-
ção e nos outros jogando por duas horas em me-
dia. Segundo ela, o esporte traz benefícios para 
a saúde física e mental “Não tem terapia maior e 
o gasto calórico é alto, pois correr na areia não é 
brincadeira!”.

Para a liza Cordeiro, que teve que inter-
romper a atividade por conta de uma gestação, 
o Beach Tennis proporcionou a criação e novas 
amizades “Conhecemos várias pessoas de fora do 
nosso grupo e trouxemos várias outras colegas 
para o esporte também.” De acordo com a juíza a 
prática esportiva trouxe uma perspectiva de no-
vos ares durante o período pandêmico e que foi 
importante para voltar a encontrar com as ami-
gas e exercer uma atividade ao ar livre.

As magistradas são unânimes em di-
zer sobre os benefícios do esporte para a saú-
de física e mental e acreditam que o esporte 
possui elementos que podem ser trazidos e 
desenvolvidos na magistratura. Fernanda 
Bulhões afirma que beach tennis, “te convida 
ao desafio pessoal de superação… de fazer o 
seu melhor, mesmo quando outras condições 
possam não colaborar, mas sempre respei-
tando os seus limites. Magistratura é isso: dar 

o seu melhor, respeitando os seus limites.” 
liza defende que assim como no esporte, 

na magistratura é preciso “trabalhar em equipe, 
saber lidar com os erros e atuar com parceria”. 
Para Aline, o principal valor desenvolvido na 
atividade é o “exercício da paciência”. Já luciana 
afirma que virtudes como humildade, compro-
metimento, resiliência, tolerância e perseverança 
podem auxiliar no exercício jurisdicional.

Para os que ainda não realizam atividades 
de lazer fora da magistratura, Aline recomenda: 
Experimente fazer uma aula! há grandes chan-
ces de o esporte lhe conquistar também!

AléM DoS AuToS
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EU INDICO - CULTURA 
Por Denise Alves Horta, Desembargadora do TRT da 3ª Região
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Eu indico o clássico da MPB – Um Índio 
– de Caetano Veloso, 1977, que exalta o homem 
genuíno e emociona em letra e melodia: 

“Um índio descerá de uma estrela 
colorida, brilhante / De uma estrela que virá 
numa velocidade estonteante / E pousará no 
coração do hemisfério sul / Na América, num 
claro instante / Depois de exterminada a última 
nação indígena / E o espírito dos pássaros das 
fontes de água límpida / Mais avançado que 
a mais avançada das mais avançadas das 
tecnologias

Virá / Impávido que nem Muhammad 
Ali / Virá que eu vi / Apaixonadamente como 
Peri / Virá que eu vi /Tranquilo e infalível 
como Bruce Lee / Virá que eu vi / O axé do 
afoxé Filhos de Gandhi / Virá

Um índio preservado em pleno corpo 
físico / Em todo sólido, todo gás e todo líquido / 
Em átomos, palavras, alma, cor / Em gesto, em 
cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico 
/ Num ponto equidistante entre o Atlântico e o 
Pacífico/ Do objeto-sim resplandecente descerá 
o índio / E as coisas que eu sei que ele dirá, fará 
/ Não sei dizer assim de um modo explícito

Virá ...
E aquilo que nesse momento se revelará 

aos povos / Surpreenderá a todos não por ser 
exótico / Mas pelo fato de poder ter sempre 
estado oculto / Quando terá sido o óbvio”

Num tempo de degradação do planeta 
e dos homens, a forjar um ser humano 

desgarrado de sua humanidade, a música 
profetiza o reencontro do homem perdido de 
si mesmo.

O Índio, homem total, virá “Depois 
de exterminada a última nação indígena”, 
a natureza, munido de coragem, amor, 
serenidade, ação positiva, intocado pelas 
mazelas da civilização: “Um índio preservado 
em pleno corpo físico, em todo sólido, todo 
gás e todo líquido ...” 

O Índio, homem desencoberto, 
“surpreenderá a todos não por ser exótico, 
mas pelo fato de poder ter sempre estado 
oculto quando terá sido o óbvio”. 

Que esse homem verdadeiro, óbvio, hoje 
oculto, não se limite à metáfora de Caetano, e 
se desvele, com olhos de ver e ser, em algum 
momento do processo histórico civilizatório.  
 

Um Índio – de Caetano Veloso, 1977
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         EU INDICO - GASTRONOMIA

Por Andrea Marinho Moreira Teixeira
 Juíza Titular da 3ª VT de Pouso Alegre

Friozinho chegando aqui no meu pé 
de serra é o sinal para começar a temporada 
de caldos. Costumo dizer que é minha única 
divergência da Mafalda (a personagem do 
Quino): eu adoro sopas.

o caldo verde é um prato tradicional 
português que, desde sempre, minha mãe 
fazia, nos “invernos” cariocas (leia-se: 
qualquer temperatura abaixo de 25 graus). 
Além de ser uma delícia de comida-conforto, 
pra mim, tem uma tremenda cara de infância.  
Eu faço assim:

 - 1 kg de batatas descascadas
 - 1 linguiça tipo portuguesa
 - 200 g de bacon (opcional)
 - 1 cebola cortada grosseiramente
 - 4 dentes de alho
 - água quente
 - pimenta do reino
 - páprica
 - sal

Corte a linguiça em rodelas finas e o 
bacon em pedaços pequenos. Coloque numa 
panela bem quente e deixe que fritem na sua 
própria gordura, sem mexer muito (pra que 
criem aquela crostinha no fundo da panela). 
Retire e reserve. Na gordura que ficou na 
panela, refogue a cebola, com uma pitada 
d e sal, e o alho. Se quiser, 

acrescente um fio de 
azeite. Coloque 
as batatas, em 
pedaços, com 
mais uma 

pitada de 
sal, e deixe 
refogar um 
pouco mais. 

Cuide pra que 
a tal crostinha 

vá se soltando, então 

cubra com a água quente e deixe cozinhar. 
Quando tudo estiver cozido, passe pelo mixer. 
ligue o fogo novamente, prove e acrescente os 
temperos que desejar (nessa hora eu coloco 
páprica, pimenta e mais uma pitada de sal). 
Na mesma panela, acrescente a linguiça e 
o bacon que reservou e deixe cozinhar uns 
minutinhos, só pra passar o sabor deles para 
o caldo. Aí prove novamente e acerte o sal, se 
necessário. Adicione a couve cortada fina e 
deixe aquecer um pouco para servir. No prato, 
acrescente um fio de azeite. Português, claro.

Abra um vinho – de preferência um 
tinto do Dão.  :)

observações:
- Corte as folhas de couve ao meio, 

retirando o talo, e depois corte em fatias finas, 
no sentido transversal, para que fique em 
pedaços menores.

- Algumas receitas usam caldo de carne 
e não água, como faço.  A fritura das carnes já 
faz um “efeito caldo”, quando você acrescenta 
a água quente e os sabores se soltam.

- Eu acrescento o sal aos poucos, 
em pequenas pitadas à medida que junto os 
ingredientes. Acho melhor que salgar ao final. 
Mas têm que ser pitadas mesmo, pra não 
correr o risco de salgar muito, já que as carnes 
já são salgadas.

- Se você quiser fazer um caldo 
verde low carb, troque as batatas pelo mais 
injustiçado dos legumes, o chuchu. os 
portugueses que me perdoem a heresia, mas 
dá super certo e fica igualmente delicioso.
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Caldo Verde
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Eu INDICo - VIAGEM

o ano é 2019, mais especifica-
mente junho de 2019. Pesquisei bastante 
porque o inverno russo é rigoroso de-
mais. Meu desejo de conhecer a Rússia 
era enorme. Aquela república socialista 
soviética que estudei nos livros de histó-
ria na época da escola agora é um país. 
Ainda socialista. 

Saint Peterburg fica às margens do 
Mar Báltico, bem próxima dos países nór-
dicos. Foi capital imperial por 2 séculos. 

Cheguei pelo porto, vindo de 
helsinki. Era verão e fazia quase 30 graus 
centígrados. Nunca imaginei pegar esta 
temperatura na Rússia. 

Saint Petesburg é a cidade mais 
turística da Rússia, tanto pelos palácios 
imperiais de uma beleza ímpar, como 
pela proximidade com a Europa. Mos-
cou fica bem no interior do país. 

Conhecida também como Vene-
za do Norte em virtude dos canais, a ci-
dade é um espetáculo. literalmente um 
museu a céu aberto. o Museu hermi-
tage reina majestoso no centro cultural 
da cidade. 

Já sabia que o alfabeto ciríli-
co era ininteligível, mas não esperava 
que a comunicação fosse tão difícil. A 
despeito de a união Soviética, que era 
totalmente fechada para o mundo, ter 
acabado há décadas, parecia que o país 
continuava isolado do mundo, onde 
nem o inglês básico é compreendido, 
tampouco falado. Muita coisa teve que 
ser na base da mímica.

Complicadíssimo. A Igreja do 
Salvador sobre Sangue Derramado, aver-

Por Fabiana Alves Marra 
Juíza Titular da 5ª VT de Contagem

melhada, é o cartão postal da cidade. é uma 
Igreja ortodoxa Russa que fica no Canal de 
Griboedov, completamente colorida, como 
abóbadas douradas. Foi construída no local 
onde o Czar Alexandre II foi assassinado e 
atualmente funciona como museu. Saint 
Petesburg é história, palco da 2ª Segunda 
Guerra Mundial, e atualmente é um centro 
cultural a céu aberto e com os museus mais 
visitados do mundo. 

Eis que, em meio a tantos pontos tu-
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Saint Petesburg
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eram quase 8 horas da noite, mas ainda havia 
sol, pra minha sorte. E de repente vejo uma fila 
de turistas chineses e um guia na ponta. Bin-
go! Corri atrás do guia e nos comunicamos em 
inglês com facilidade. Mais uma vez o universo 
conspirou a favor do bem. Gratidão! Posso di-
zer que Saint-Petesburg é a cidade mais bonita 
que já conheci, apesar de todas as dificuldades. 
Não conheço Moscou. Ficou pra próxima. 

 Eu INDICo - VIAGEM

rísticos maravilhosos, e a tantos turis-
tas, eu me perco completamente. Tinha 
mapa, mas não tinha noção nenhuma 
da direção que tinha que tomar. Come-
cei a perguntar nos pontos de ônibus, 
mas ninguém entendia. Mostrava fotos 
para as pessoas, mas elas respondiam 
em russo e eu não entendia nada. Já 
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“The world is changed. I feel it in the water. 
I feel it in the earth. I smell it in the air” diria Ga-
ladriel com sua voz soturna, predizendo o que se 
tornaria óbvio.

Vivemos tempos estranhos de transição, onde 
conceitos são embaralhados, propositalmente muitas 
vezes. Misturam teletrabalho e teleaudiências, proces-
so eletrônico e Juízo 100% Digital, Núcleo 4.0 e extin-
ção de varas…

o fato é que a pandemia acelerou a trans-
formação digital do Poder Judiciário, para eliminar 
as últimas barreiras que impediam a completa virtu-
alização dos processos. uma tendência mundial em 
termos de serviços, como está acontecendo com os 
bancos, o e-commerce e os serviços públicos em ge-
ral (basta ver a quantidade de “produtos” inseridos no 
portal gov.br, por exemplo).

Ciente disso, o CNJ não apenas regulamentou 
as diversas situações, mas transformou em verdadei-
ra política judiciária essa transformação por meio do 
projeto “Justiça 4.0”, que se estrutura em diversas fren-
tes, dentre elas, o Juízo 100% Digital.

Todavia, como toda transição, o velho insiste 
em permanecer e o novo empenha-se em substituir, 
surgindo daí incongruências difíceis de entender 
como a exigência que o juiz esteja nas varas para fazer 
audiências telepresenciais ou para atender advogados 
e partes pelo Balcão Virtual. o juiz sozinho na vara 
atendendo virtualmente as pessoas que preferem não 
estar presentes para serem atendidas.

Será que uma testemunha prefere gastar mais 
de duas horas para ir e outras duas horas para voltar 
de Pedra Azul à Almenara para ser ouvida, ou fazer a 
mesmíssima coisa, mas na sua casa ou em outro local 
na cidade onde mora?

Será que no Brasil, com mais da metade da 
população com celulares com acesso à internet, e que 
está em quinto lugar no mundo com o maior núme-
ro de celulares, as pessoas realmente têm dificuldade 
de participar de audiências telepresenciais? Será que 
o número de testemunhas e partes sem celular com 
acesso à internet é a maioria dos casos ou uma peque-
na parcela? 

Bom… basta observar o que aconteceu nesses 
últimos dois anos de pandemia para se constatar sem 

muito esforço que a Justiça do Trabalho funcionou 
perfeitamente bem. Portanto, cabe a nós magistrados 
superar essa fase com os instrumentos disponíveis, em 
busca, sempre, de uma prestação jurisdicional melhor 
e mais célere.

Algumas atitudes podem ajudar nessa 
transição:

1) Incentivar os advogados a adotarem o Juízo 
100% Digital, esclarecendo as vantagens de um trâmi-
te totalmente virtual. um trabalho de “formiguinha”;

2) Instar as partes, a qualquer momento, a 
adotar o Juízo 100% Digital (§4º do art 3º da Reso-
lução n. 345/20 do CNJ), de preferência logo após a 
distribuição, para que todas as audiências já sejam te-
lepresenciais;

3) Esclarecer aos advogados que nos casos em 
que as partes ou testemunhas tenham alguma dificul-
dade em participar remotamente a audiência poderá 
ser “semipresencial”, sem que isso retire a característica 
de Juízo 100% Digital;

4) Designar audiências com o tipo correto (te-
lepresencial) na pauta, lembrando que NÃo temos o 
tipo “semipresencial”, devendo ser adotado o tipo “te-
lepresencial” nessas hipóteses;

5) Deixar o tipo de audiência telepresencial 
como padrão da marcação automática de audiências 
se a maioria das ações está tramitando pelo Juízo 100% 
Digital. é que o PJe admite, por enquanto, apenas um 
tipo padrão de audiência por classe processual;

6) lembrar que após a distribuição da ação as 
partes não podem alterar a autuação do processo, de 
tal forma que se a opção pelo Juízo 100% Digital for 
feita em momento posterior à distribuição, a tarefa de 
retificar a autuação para inserir essa característica de-
verá ser feita necessariamente pela secretaria da vara. 
Não adianta apenas as partes dizerem que concordam 
com o Juízo 100% Digital, a secretaria precisa retificar 
a autuação para registrar isso no processo;

Com atitudes simples como essas podemos 
superar as dificuldades para construir um Poder Judi-
ciário melhor, mais moderno e virtual!

E ai? Vai querer a pílula azul ou a vermelha?
é isso aí.

Fabiano Pfeilsticker

  Juízo 100% Digital - Não saia de casa COM ele
INFORMATIZE(-se)

Fabiano  de Abreu Pfeilsticker 

é Juiz Titular  do TRT-MG e  coordenador do 

Depto. de Informática da Amatra3
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?vocêse lembralembrou?
Então entre em nosso perfil no Facebook e identifique você e seus colegas.
 Assessoria de Imprensa Amatra3
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ColuNA SoCIAl

Com o objetivo de promover a interação entre os(as) associados(as) da Amatra3, 
a diretoria executiva da Associação realizou no dia 13 de maio, em sua sede um 

happy hour. O evento foi exclusivo para associados(as). 

André Schimidt, José Marlon de Freitas, Marcos César leão, Maria 
Tereza da Costa Machado leão, Jésser Pacheco, José Eduardo de 
Resende Chaves Jr. e lucas Vanucci lins 

Thaisa Santana Souza, luciana 
Jacob, Rafaela Campos Alves e 
Carolina lobato

Cristiano Muzzi, Rafaela Campos Alves, luciana de Carvalho 
Rodrigues, luiz Felipe de Moura Rios e Glauco Becho

Flávia Storti, Angela Gários, Circe 
oliveira Almeida Bretz e Fernanda 
Radicchi

Maristela Irís da Silva Malheiros, 
Diva Dorothy e Ana Maria 
Amorim Rebouças 

Happy hour 

Maria Raquel Ferraz Zagari 
Valentim, José Marlon de Freitas e 
Jésser Pacheco 

Marco Túlio Machado dos 
Santos e José Eduardo de 
Resende Chaves Jr. 

Thaisa Santana Souza, Sandra 
Generoso e Cristiano Muzzi 

Fabiano de Abreu Pfeilsticker, 
luiz Evaristo osório Barbosa e 
Cristiano Muzzi 

Cláudia Eunice Rodrigues, 
Alexandre Barros, luciana Jacob 
e Thaisa Santana Souza
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lucas Furiati Camargo, Walace 
heleno Miranda de Alvarenga e 
Ronaldo Antônio de Brito Jr. 

Anna Elisa Ferreira de Resende Rios, Flávia Storti, haydee Priscila 
Pinto Coelho de Santanna, Tatiana Carolina de Araújo e henrique 
Macedo de oliveira 

Marcos Vinícius Barroso, 
luiz Felipe de Moura Rios e 
Alexandre Gonçalves de Toledo

Maria laura Franco lima de Faria, 
Ana Maria Amorim Rebouças e 
Diva Dorothy

Anna Elisa Ferreira de Resende 
Rios, Isabella Silveira Bartoschik 
e liza Maria Cordeiro

Márcio Antônio Marques de 
Almeida, Alexandre Barros, 
érica Júdice e André Coimbra

June Bayão e Renata lopes Vale

Ricardo Gurgel Noronha, Daniel 
Cordeiro Gazola e Washington 
Timóteo Teixeira Neto 

luiz Felipe de Moura Rios, Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim, Carolina lobato, Flávia Storti, Anna 
Elisa Ferreira de Resende Rios, Manuela Boson, Marco Túlio Machado dos Santos, Angela Gários, Circe 
oliveira Almeida Bretz e Jéssica Grazielle Andrade Martins 

ColuNA SoCIAl
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ColuNA SoCIAl

Após dois anos impedidos de realizar a festa junina por conta da pandemia da 
Covid-19, os associados e convidados da Amatra3 puderam confraternizar na 

tradicional festa. O “arraiá” foi realizado no dia 10 de junho no restaurante 
Rancho do Boi, em Nova Lima. A “festança” teve música sertaneja, forró e foi 

regada a muita canjica, quentão e comidas típicas.

Adriano Antônio Borges, June Bayão, Maria Irene Silva de Castro 
Coelho, Marcelo Ribeiro, Sandra Generoso, Silene Cunha de 
Oliveira e Marcelo Oliveira da Silva

Jésser Pacheco, Henrique de 
Souza Mota com a família e 
Josué Abreu 

Nelsilene Leão de Carvalho Dupin 
e Flávio de Oliveira 

Stella Fiuza Cançado, Hadma 
Christina Murta Campos e 
Reinaldo de Souza Pinto

Festa Junina

Maria Cecília Alves Pinto, Jésser 
Pacheco e Olavo Morato 

Bruno Alves Rodrigues, Juliana 
e Jésser Pacheco

Jésser Pacheco, Junia e Abelardo 
Flores e Josué Abreu 

Jésser Pacheco, Rodrigo Ribeiro 
Bueno e Josué Abreu
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Fernanda Cristine Nunes Teixeira, 
Haydee Priscila Pinto Coelho de 
Santanna, Hadma Christina Murta 
Campos e Nelsilene Leão de 
Carvalho Dupin

Washington Timóteo Teixeira Neto, André Luiz Maia Secco e 
Daniel Cordeiro Gazola com as esposas 

Associados e convidados posam para foto durante confraternização  

Luiz Antônio de Paula 
Iennaco, Natalicia Torres Gaze 
Gisele de Cássia Vieira Dias 
Macedo e Josué Abreu

Cristiano Muzzi, Sandra 
Generoso, Stella Fiuza Cançado 
e Nelson Henrique Rezende 
Pereira

Claudia Eunice, Ana Simões, 
Thaisa Santana Souza, Luciana 
Jacob, Juliana Ferro e Carolina 
Lobato

Marcelo Marques com a esposa e 
filhos 

Walder de Brito Barbosa com a 
esposa Karina e o filho Matheus 

Luciana Jacob, Thaisa Santana 
Souza e Cláudia Eunice 

ColuNA SoCIAl



CRIAR UMA VIDA 
MELHOR PASSA 
PELA PROMOÇÃO 
DA CIDADANIA.
A Belgo Bekaert, maior produtora 
de arames do Brasil, orgulha-se de 
ser a nova parceira da Amatra3 no 
Programa Trabalho, Justiça e 
Cidadania para 2023. 

Gente criando uma vida melhor

www.belgobekaert.com.br
0800 727 2000


