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ARQUIVO PESSOAL

2021 SERÁ
MELHOR!

Caros Associados e Associadas,
Continuamos a viver com severas restrições em nosso convívio, mas agora com uma
esperança mais palpável de vacinação e retomada da vida em sociedade.
Cada vez mais os números mostram a produtividade e a eficiência dos Juízes do Trabalho, em especial dos Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Nesses últimos meses, destaco duas importantes atuações da nossa Associação. A
primeira delas é no aspecto remuneratório e orçamentário. Todos sofreram um duro
golpe com a redução do auxílio saúde. Ato contínuo, diligenciamos junto à Administração, pedindo o pronto restabelecimento dos valores até então praticados. Unimos
forças à Anamatra e envidamos o diálogo produtivo com o CSJT. Também nos juntamos
à Administração para tornar ainda mais evidente a necessidade de aporte financeiro e
autorização do Conselho para o restabelecimento dos valores. De maneira oportuna,
aproveitamos para reiterar a necessidade de atenção ao pagamento de passivos que
há muito se arrastam (PAE, GECJ e outros). Temos um horizonte muito bom e esperança de que nossa luta frutificará.
O segundo ponto de destaque é a defesa firme do regime de auxílios fixos e do cumprimento das normas do CNJ e do CSJT. Nossa Associação, plural que é, defende todos
os Associados (Substitutos, Titulares e Desembargadores). Exatamente por isso, buscamos sempre o equilíbrio quando há interesses em conflito, tendo como parâmetro
o cumprimento de normas administrativas e legais, objetivando a melhoria das condições de trabalho para todos, indistintamente. E mais, o regime de auxílio fixo permite
uma melhor e mais organizada prestação jurisdicional, beneficiando não só Substitutos e Titulares, mas o jurisdicionado, aquele para o qual toda nossa atividade é dirigida.
Sem prejuízo, toda e qualquer medida é precedida de diálogo com os órgãos de cúpula e demonstração objetiva e fundamentada de nossas posições. Por isso, a Associação busca uma atuação ponderada, responsável e estratégica.
Pontos destacados, é tempo de esperança e reflexão. Que neste final de ano possamos contemplar como sobrevivemos a esse período complicado e nos tornamos melhores e mais fortes.
Tenho certeza de que 2021 será melhor e poderemos estar mais juntos e felizes!!
Um carinhoso abraço,
Frederico Monacci Cerutti
Presidente da AMATRA-2

NA LUTA
DIAS TOFFOLI,
PRESIDENTE DO
STF E DO CNJ

FOTO: RÔMULO SERPA/AGÊNCIA CNJ

CORPO DIRETIVO DO TRT-2
REVOGA RESOLUÇÃO QUE
ALTERAVA AUXÍLIO FIXO

Nova medida prevê a presença do Titular e do Substituto fixo nas Varas do Trabalho
que recebam mais de mil processos por ano

A

partir do dia 1º de fevereiro de
2021, está assegurado às Varas
do Trabalho, que recebam quantitativos superiores a mil processos no
ano anterior, contar com um Juiz Titular
e um Juiz Substituto fixos. O parâmetro
de número de processos faz parte da Resolução GP/CR nº 08/2020, publicada no
dia 10 de dezembro último, replicando,
em parte, a regra que consta na Resolução CSJT n. 63/2010, que fixa como parâmetro temporal o triênio precedente.
A nova resolução revoga a norma
anterior (Resolução GP/CR nº 07/2020)
e tem por objetivo permitir um estudo
mais aprofundado sobre o tema, a fim
de que haja a harmonização dos interesses de todos os Magistrados. Em comunicado aos Associados, a diretoria da

JUSTIÇA DO
TRABALHO:
R$ 243 MILHÕES
PARA O COMBATE
DA COVID-19

AMATRA-2 enalteceu “a compreensão e
a sabedoria dos órgãos administrativos
do TRT-2, Presidência, Corregedoria e
Vice-Presidência Administrativa, destacando que o diálogo é sempre a melhor
forma de solução das divergências”.

DISSONÂNCIA
No dia 18 de novembro passado,
por meio da Resolução nº 07/2020, foi
alterado o regime de auxílio fixo em
diversas varas do TRT-2. Instada pelos
Associados, a AMATRA-2 buscou perante os órgãos da administração do Tribunal a reconsideração da norma, pois
estava em dissonância com o previsto
na referida Resolução n. 63, de 2010,
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Após algumas reuniões e

sem consenso, a Associação apresentou medida junto ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), com pedido de liminar
para reverter a situação.
O pedido da AMATRA-2 foi apreciado
no dia 03 do corrente mês pelo Presidente do CNJ, Ministro Luiz Fux, que, apesar
de ter reconhecido a legitimidade da demanda, entendeu que a questão deveria
ser inicialmente analisada pelo CSJT, órgão editor da norma.
“Continuamos atentos ao assunto,
à realidade do nosso Tribunal e ao cumprimento das normas administrativas
vigentes”, reforçou em comunicado aos
Associados a diretoria da AMATRA-2. O
diálogo com os órgãos administrativos
do Regional surtiu efeitos e a Resolução
n. 07 acabou revogada.

Entre os meses de março e outubro deste
ano, a Justiça do Trabalho destinou mais de
R$ 243 milhões ao combate da pandemia da
COVID-19. A parcela maior deste valor é proveniente de condenações em Ações Civis Públicas e de cumprimentos de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). Em geral, os
recursos arrecadados foram destinados para
a compra de testes rápidos (foto), máscaras,
UTIs móveis e outros equipamentos hospitalares, além de investimentos em áreas como
educação, pesquisa e infraestrutura.

3

NA LUTA
CLIPPING DE
NOTÍCIAS CHEGARÁ
A NOVOS
ASSOCIADOS

AMATRA-2 NA
COMISSÃO DAS
REGRAS DE
PROMOÇÃO

C

onforme a portaria GP nº 43/2020, publicada no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) em 16 de novembro passado, a AMATRA-2 passou a integrar a comissão para aprimoramento das normas de promoção de Magistrados para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O
TRT-2, de forma democrática, incluiu a entidade na comissão,
onde seu representante e presidente, Juiz Frederico Monacci
Cerutti, defenderá as bandeiras históricas da objetividade na
promoção por merecimento e observância das normas e decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a matéria.
Em setembro de 2019, 23 Magistrados foram empossados como Juízes Titulares do TRT-2, marcando o início pleno
de um novo modelo de promoções, no qual a escolha daque-

Por causa da entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD),
o recadastramento para receber o
clipping duplicou número de inscritos
les que devem ascender na carreira passa por critérios objetivos - uma reivindicação da Magistratura defendida com
dedicação pela atual e por antigas Diretorias da AMATRA-2.
A posse dos novos Titulares, a maior na história do Regional, chegou a ser questionada no CNJ, que por decisão da
maioria do conselheiros em fevereiro deste ano, considerou
válido o processo administrativo das promoções.
“A luta para chegar a este momento foi árdua, mas nós
batalhamos por um bom combate, como diz São Paulo. E
continuaremos a batalhar sempre, porque esta é a missão,
o objetivo do Magistrado”, disse a então presidente do TRT2, Desembargadora Rilma Hemetério, no discurso de posse
das Juízas e Juízes promovidos na ocasião.

SEIS PALESTRAS ON-LINE PARA ASSISTIR NO CANAL DA AMATRA-2

O

Clipping Contextual AMATRA-2
é um serviço exclusivo fornecido pela entidade a seus Associados e consiste numa coletânea diária
das notícias publicadas nos principais
jornais do país sobre assuntos de interesse da Magistratura Trabalhista.
O benefício existe há quase quatro
anos e a partir de janeiro ganhará
mais inscritos. Atualmente, cerca de
400 Associados recebem o clipping,
enviado para o e-mail cadastrado.
Uma média de 110 abrem o arquivo.
Com a entrada em vigor da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), a Varidel
Comunicação, empresa responsável
pela edição do clipping, fez um levantamento com todos os Associados no

qual cada um respondeu se recebia, se
queria receber e, em caso afirmativo,
se autorizava o envio. O resultado foi
gratificante: cerca de 350 autorizaram
o recebimento do clipping, demonstrando interesse pelo produto.
A ideia do clipping contextual é restringir as notícias incluídas no arquivo
ao mundo do trabalho e também a assuntos de interesse da Magistratura.
Além de decisões que repercutem na
mídia, temas polêmicos envolvendo a
Justiça Trabalhista ou medidas anunciadas pelo governo e que de alguma
forma vão impactar no dia a dia de
Juízes e Juízas, o clipping seleciona
artigos escritos por articulistas respeitados ou que podem gerar uma re-

12 DE OUTUBRO: FESTA ON-LINE
PARA A GAROTADA
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percussão no meio da Magistratura.
O envio do clipping da AMATRA-2 será
interrompido durante o recesso de final de ano e retomado para antigos e
novos Associados a partir do dia 10 de
janeiro de 2021.

A Justiça do Trabalho
movimentou mais de

R$ 1,8 bilhão
durante a 10a Semana
Nacional da Execução
Trabalhista, entre os dias
30/11 e 4/12

Divididas em duas faixas-etárias, filhos e filhas de Associados vivenciaram
uma experiência diferente na festa do
Dia das Crianças organizada pela AMATRA-2. Para não deixar a data passar
em branco e manter o isolamento social, desta vez a comemoração aconteceu no próprio dia 12 de outubro e foi
conduzida pelos recreadores de uma
especializada em atividades educativas - a Prendas Minhas. Todas as brincadeiras e oficinas de arte foram realizadas on-line. As crianças, inscritas
previamente, receberam um kit oficina utilizado durante a festa, incluindo
avental e tinta. O entretenimento durou mais de uma hora, com muita energia e gargalhadas!!!
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CAPA

O QUE ESPERAR DE
CARGA TOTAL
DESEMBARGADOR ADALBERTO MARTINS (TRT-2)
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região, é Professor Doutor da Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Em depoimento ao Magistratura e Trabalho,
especialistas em direito e no mundo do Trabalho
refletem sobre o impacto da Covid-19 e o futuro

O

ano de 2020 teve exatos 76 dias de normalidade. Contabilizando o recesso de
janeiro, foi um período no qual Magistrados e Magistradas fizeram audiências, ouviram testemunhas, escreveram e publicaram sentenças. A partir do dia 17 de março, atendendo
recomendações do Ministério da Saúde devido à
pandemia do novo Coronavírus, o Corpo Diretivo
do TRT-2 suspendeu o expediente nos fóruns e
no Edifício Sede, audiências e sessões de julgamento em todas as unidades da jurisdição foram
adiadas e os prazos processuais, físicos e eletrônicos, suspensos. Algum tempo depois, aos
poucos, as audiências e oitivas de testemunhas
foram sendo retomadas, decisões e sentenças
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O número de demandas ajuizadas em 2020 não
parece refletir a situação de desalento que atingiu
milhares de trabalhadores, com o desemprego involuntário, adoecimento e até a perda de entes queridos. Parece induvidoso que, superada a pandemia,
voltaremos à carga total, vindo à tona as discussões
acerca de temas diretamente ligados ao período de
calamidade pública que vivenciamos
Esperamos que as vacinas tão aguardadas possam dar a tranquilidade que precisamos, e que seja
possível o retorno à rotina de audiências e sessões
presenciais, pois a atividade em regime telepresencial se revela útil, mas não é capaz de reproduzir o
mesmo nível de interação que se verifica entre os
sujeitos do processo quando todos se encontram no
mesmo espaço físico.
Enfim, novos desafios se apresentarão em 2021,
mas não serão maiores do que os enfrentados a partir da suspensão das atividades presenciais. Acredito
que a Justiça do Trabalho não vai decepcionar. Que
venha logo o período pós-pandemia!

DIÁLOGO SOCIAL É
FERRAMENTA ESSENCIAL
JUÍZA LUCIANA PAULA CONFORTI (TRT-6)
Diretora de Ensino e Cultura da Anamatra e da
Enamatra, é Doutora em Direito, Estado e Constituição pela UnB (Universidade de Brasília) e Mestre em Direito Constitucional pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)
Quando se projeta o cenário do mundo do
trabalho para 2021, ainda não se tem clareza
sobre os efeitos concretos causados pela pandemia do novo Coronavírus em escala global. Além
dos riscos à saúde, a crise sanitária acarreta impactos econômicos e sociais. Milhões de postos
de trabalho foram perdidos e houve um considerável decréscimo na renda das famílias.
Segundo a Organização Internacional do
Trabalho, governos, organizações de trabalhadores e de empregadores terão papel crucial na
retomada econômica, na minimização dos riscos
sociais, no estabelecimento da segurança das
pessoas e na sustentabilidade das empresas e
empregos.
Assim, o diálogo social, que sempre foi uma
ferramenta indispensável para o alcance de melhores condições de vida e de trabalho, será fundamental para o entendimento entre países e
para soluções que priorizem o desenvolvimento
econômico, inclusivo e humano.

proferidas, novos processos impetrados. A Justiça do Trabalho não parou. Mas nada foi como
antes. O TRT-2 passou a funcionar virtualmente
e até sessões do pleno e cursos e eventos promovidos pela AMATRA-2 e pela Ejud-2 aconteceram
por meio de plataformas digitais. A retomada
presencial iniciada em novembro é parcial e, com
o crescimento do número de casos da COVID-19,
não há certezas, apenas dúvidas e expectativas
sobre o futuro. Mas e 2021 - o que esperar do
novo ano? Para analisar sob o aspecto do direito
e do mundo do Trabalho o Magistratura e Trabalho pediu o depoimento de Juízas e Juízes acadêmicos e estudiosos sobre sua visão de curto e
médio prazo. Leia nas páginas que seguem.
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CAPA

FUTURO, PASSADO E ESPERANÇA

TEREMOS ÊXITO!

CONVIVÊNCIA REAL

JUÍZA NOEMIA GARCIA PORTO (TRT-10)

JUÍZA PATRÍCIA ALMEIDA RAMOS (TRT-2)

Presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), é Doutora e Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB)

Secretária Geral da Anamatra, é Mestre em
Ciências Jurídico-Laborais pela Universidade
de Coimbra (Portugal)

MINISTRO APOSENTADO DO TST
PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS

O que esperar do futuro quando vivemos tantos problemas no presente? Quando enxergamos dificuldades na realização dos direitos sociais, mesmo um século depois da criação
de uma instituição como a Organização Internacional do Trabalho (OIT)? O que esperar da
Justiça do Trabalho para o Ano Novo que se inicia nesta aceleração da experiência virtual?
Aliás, o que será, para a humanidade, o sentido de Justiça?
Passado um ano da pandemia, aliás ainda em meio a ela, o número 2021 traz, ainda que
simbolicamente, a esperança do fim daquilo que nos aflige e a crença em dias melhores. Mas,
acredito que tão importante quanto a crença neste porvir, seja a reflexão propositiva sobre o
que podemos fazer, enquanto cidadãs, cidadãos, Magistradas e Magistrados, para vivermos
este, de fato, futuro diferente.
E talvez para projetarmos o futuro que queremos seja indispensável revisitarmos o passado. Um passado de lutas por melhores condições de trabalho, pela independência da Magistratura, pela valorização da Justiça do Trabalho e pela efetivação, de maneira abrangente e universalizável, dos direitos sociais. Essas lutas, símbolo do ideário de solidariedade,
permanecerão como horizonte de dificuldades e também de possibilidades. Um passado de
memórias e de gratidão por todos aqueles e aquelas que nos conduziram até este momento.
O ano de 2020 foi difícil? Certamente. Inegavelmente. Mas sem a trajetória de reinvenção,
superação, resiliência e recomeços não seria possível fazer tanto do que fizemos e estamos
fazendo - não em números apenas, mas em entregas. União e unidade estão e estarão na ordem do dia e o individualismo, mais do que antes, causará profundo estranhamento.
Transmissões ao vivo, webinários, inovação, tratamento de dados, virtualização de processos. Construções plurais do conhecimento. A tecnologia, em meio à pandemia, entrou em
nossas vidas pela porta da frente, sem licença, sem espera. Ela aproxima, mas cansa e esgota.
Conciliar o inovador com as vivências concretas, reaprendendo a estar no mundo com sensibilidade. Isso também não pedirá autorização para nos desafiar e também para nos motivar.
E chegará 2021. Um ano para abandonar polarizações improdutivas, agir, colocar em
prática a flexibilidade, a inovação, o diálogo e o sentido de coletivo. Um ano para estarmos
cientes, vigilantes e mais fortes no desempenho do nosso papel na efetivação do Estado Democrático de Direito e de uma cidadania verdadeiramente inclusiva para todas e para todos.
Esses primados estão cada vez mais sendo reivindicados. E teremos, eu acredito, uma grande
contribuição a legar em favor de uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna.
Um 2021 de esperança.
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Procuro ser sempre otimista! Quando
as portas do mundo se fecharam por causa
da COVID-19, eu escolhi deixar janelas abertas para que o “novo” pudesse entrar. Hoje,
passados mais de dez meses, só posso agradecer por estar na caminhada desse turbulento percurso com muita serenidade, reinventando-me a cada dia, seja no trabalho,
na aparência, nas crenças, nas amizades,
nos vínculos familiares e na relação comigo
mesma.
O novo ano se aproxima, de modo que já
sinto as vibrações de limpeza e renovação
características dessa época. Estou pronta
para os ares alvissareiros de 2021. Com certeza, nada será fácil.
O Brasil deverá amargar um longo período de recessão e desemprego. O Poder Judiciário, diante do cenário turbulento, terá o
papel decisivo de trazer a paz para a sociedade, minimizando os desequilíbrios entre
as relações de um modo geral. A Justiça do
Trabalho funcionará freneticamente, posto
que instada a dar conta tanto dos serviços
do passado, como das demandas represadas e futuras.
Em que pesem as dificuldades, não tenho dúvidas de que teremos êxito no intento. Além da enorme capacidade de trabalho
de todos os envolvidos no processo, esses
dias de “castigo” nos deixaram mais fortes,
experientes e com muita vontade de viver
e colaborar para o retorno da normalidade
ou ao menos para a construção do novo
normal. Espero ansiosamente para a volta
do convívio fraterno com todos.

Diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é Doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP, Mestre pela Universidade de São Paulo
(USP) e Doutor pela PUC-SP
Quando pensamos no ano de 2021, quase ao final
deste ano de 2020, que atravessamos com a quarentena e o temor constante dos males provocados pela
COVID-19, imagino duas perspectivas a considerar.
A primeira é a perspectiva emocional e psicológica,
que nos impulsiona cada vez mais para o fim desta desgraça que se abateu sobre o mundo, para voltarmos a
ir e vir sem restrições, encontrar as pessoas, abraçar e
beijar todos os que queremos bem.
A segunda é a perspectiva racional, que recomenda
ser realista e admitir que 2021 no início não será muito diferente do que vivemos hoje. Até a vacina alcançar a maioria de nós, deveremos manter o isolamento,
além de todos os cuidados que constituem condições
essenciais para continuarmos vivos.
Aos poucos 2021 irá nos descortinar uma realidade
diferente, com o vírus enfraquecendo frente aos organismos protegidos pela vacina. Esta, que fatalmente
não estará ao alcance da população toda, cumprirá
parte de sua missão, protegendo cada vez um grupo
maior, o que contribuirá para diminuir a agressividade
do vírus, colocando fim a esta avalanche de internações e mortes.
Restará, quando soltarmos os ombros, relaxados,
a experiência das atividades que realizamos por meio
eletrônico, e que manteremos em alguns casos, mas
voltando ao indispensável convívio social.
A angústia do isolamento imposto será substituída pela escolha acertada da manutenção da prática
de atos por meio eletrônico quando for o melhor caminho, mas com a prevalência em nossas vidas da convivência real.
Oxalá guardemos o ensinamento de que a vida em
sociedade é um bem precioso para todos e que para
tanto, devemos tratar o próximo como queremos ser
tratados. Advogados, Juízes, Servidores e todos que
frequentam a Justiça do Trabalho sairão desta situação triste com a certeza de que a solidariedade humana é um bem maior e um pressuposto para garantir a
dignidade de todos. Feliz 2021!
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CAPA

UMA NOVA ÍNDIA
NA AMÉRICA LATINA

ATENTOS A OUTRAS VIOLAÇÕES

PROFESSOR RICARDO ANTUNES

Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), Máster en Estudios
en Derechos Sociales para Magistrados de
Trabajo de Brasil pela UCLM – Universidad de
Castilla-La Mancha/Espanha.

Professor Titular de Sociologia do Trabalho
no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Desde logo é imperioso enfatizar que
não foi a pandemia que nos levou a essa
abissal tragédia social. Ela apenas desnudou um cenário desastroso, que vem se
agravando com a exacerbação do ideário
neoliberal, responsável direto pela devastação social e pela derrogação dos direitos do
trabalho, para ficar nestes exemplos.
Assim, o que se pode esperar é mais desemprego, mais informalidade, mais trabalho intermitente. Além dos milhões de “invisíveis”, o IBGE também nos apresentou aos
“informais desempregados”.
Se essa mesma lógica destrutiva continuar imperando, teremos uma nova Índia
na América Latina. Contaremos os desempregado/as às dezenas de milhões, além da
informalidade e da intermitência, ampliando os níveis de miserabilidade social.
E seguiremos ampliando cada vez o nefasto exemplo do trabalho uberizado, que
se encontra à margem da legislação protetora do trabalho, expandindo-se exponencialmente para tantas atividades e profissões.
O desafio está escancarado. De que lado
estaremos?
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JUIZ RODOLFO PAMPLONA FILHO (TRT-5)

É uma pergunta que todos gostariam de
ter uma resposta inequívoca, mas o fato é
que ninguém sabe o que espera o futuro. O
que se pode afirmar é que 2020 foi um ano
absolutamente atípico e que trouxe lições
que vão servir para a continuidade das nossas atividades e também para este período,
que não se sabe se é de permanência da pandemia ou começo do pós-pandemia.
Há, no campo das relações de trabalho,
uma grande preocupação com os efeitos
da decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADIN 6363. O perigoso precedente de negação da literalidade do texto constitucional
fez nascer a tese de um Direito do Trabalho
de emergência, flexível até mesmo diante
da norma constitucional. Isto é algo que faz
com que todos os operadores do Direito do
Trabalho tendam a ficar vigilantes para que
outras violações, de tal monta, não ocorram.
Por outro lado, as práticas das audiências telepresenciais têm transformado a
atividade processual trabalhista, trazendo
para 2021 a perspectiva de um novo cenário
a venificar um maior acesso à jurisdição pela
via virtual em que pese a diminuição dos contatos presenciais. Muito pode ser dito, mas
esses dois aspectos talvez sejam pontos nodais a levar a reflexão a um outro patamar.

ESPECIAL
FIM DE ANO

IMAGEM: ADOBESTOCK

Dicas de compras,
ceias de Natal e Ano Novo,
receitas e cultura nas férias
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CLIMA DE FESTA
RECEITA PARA
IMPRESSIONAR

POR TATIANA
MARANESI

Agora, se você tem
alguma habilidade
na cozinha, vale a
pena se arriscar a
fazer uma sobremesa
simples e deliciosa
que, com certeza,
vai fazer esse Natal
memorável.

JUÍZA DO TRABALHO DO TRT-2

COMPRAS DE ÚLTIMA HORA

TORTA DE MAÇÃ
CJ XMAS MARKET
Para quem não abre mão de umas comprinhas de Natal, fica
a indicação dos Christmas Markets que acontecem em São
Paulo nessa época do ano. Tradicionais na Europa, esses
mercados trazem uma variedade de marcas e produtores
locais, com diferentes opções de produtos e segmentos.
O CJ Xmas Market, projeto do grupo JHSF, traz uma
versão luxuosa desse segmento e pode ser uma boa
opção para zerar as compras de Natal dias antes da festa.
Nesse mercado, você poderá encontrar desde pequenos
produtores até marcas consagradas, inclusive os doces e
guloseimas maravilhosas da Isabella Suplicy (foto acima).
Data: 8 a 23 de dezembro
Horário: 11h às 20h
Local: Casa Fasano – Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, 912 – Itaim Bibi

CEIA DE NATAL
Aqueles que pretendem
impressionar na ceia
de Natal, mas não
possuem criatividade e/
ou talento na cozinha,
podem contar com os
mais variados buffets de
São Paulo, que trazem
soluções práticas e
maravilhosas para salvar
a pele do cozinheiro
de primeira viagem.
Aqui, duas opções
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CATARINA FASHION OUTLET
Um programa em família que pode unir o útil ao
agradável: resolver as compras de Natal e sair um
pouco da correria de São Paulo.
O Catarina Fashion Outlet está localizado no km
60 da Rodovia Castello Branco, a 30 minutos de
São Paulo.A dica é aproveitar as lojas de grife com
descontos generosos e almoçar no Gero Panini.
O shopping ainda oferece uma live exclusiva com
o Papai Noel, bastando o agendamento pelo site:
https://catarinafashionoutlet.canaldonoel.com.br/

BUFFET CHARLÔ
Um dos mais conhecidos buffets de
São Paulo é o Charlô, que este ano
está oferecendo desde o clássico
Peru de Natal até o Pudim de
Pistache com caramelo (recomendo).
Os interessados devem fazer o
pedido com antecedência
e diretamente no site:
https://www.charlo.com.br

PANDA YA
Para os que preferem manter distância de um Natal tradicional, a
dica é encomendar pratos asiáticos
e dar um toque especial para a sua
ceia. Já que 2020 foi tudo, menos
normal, porque não fazer uma ceia
que foge do convencional? E se
essa for sua ideia, a recomendação
é pedir o Pato ao Estilo Peking ou o
Tender Laqueado do Panda Ya.
Os pedidos podem ser feitos por:
WhatsApp: (11) 98862.3954
Site: https://pandaya.com.br/

Uma sobremesa que tem a cara
do Natal é a torta de maçã.
Nada melhor do que um pedaço
quentinho com uma bola de
sorvete de creme para aplacar o
calor de um Natal tropical.
INGREDIENTES:
Massa
- 400 gr de farinha de trigo
- 1/4 colher (chá) de sal
- 200 gr de manteiga sem sal
gelada em pedaços
- 3 colheres (sopa) de água
gelada
Recheio
- 6 ou 7 maçãs gala grandes
- 1 1/2 colheres (chá) de canelada-china em pó
- 1/2 colher (chá) de nozmoscada ralada
- 1 colher (sopa) de essência de
baunilha
- 3 colheres (sopa) de suco de
limão
- 1 xícara (chá) de açúcar
Para montagem
- 1/2 xícara (chá) de farinha de
rosca
- 100 g de manteiga sem sal em
cubos
- 1 ovo batido para pincelar
- Sorvete de creme a gosto.
PREPARO:
Massa
1) No processador, junte a
farinha de trigo e o sal. Bata
rapidamente para misturar.
Adicione a manteiga e processe
até obter uma farofa.
2) Junte a água aos poucos,
enquanto bate, até formar uma
bola de massa.
3) Divida a massa pela metade,

faça dois discos, embrulhe cada
um deles em filme plástico e
guarde na geladeira por no
mínimo 3 horas.
Recheio
Descasque as maçãs, tirando
fora o miolo com as sementes.
Fatie-as e misture aos demais
ingredientes.
MONTAGEM:
1) Retire os discos de massa
da geladeira e deixe-os degelar
por cerca de 10 minutos em
temperatura ambiente.
2) Com um rolo, abra um dos
discos de massa num círculo
de aproximadamente 35 cm
de diâmetro. Cubra com o disco
o fundo e as laterais de uma
fôrma com cerca de 26 cm de
diâmetro, deixando a massa
ultrapassar a borda em
2 ou 3 cm.
3) Polvilhe sobre a massa a
farinha de rosca e distribua o
recheio. Sobre ele, espalhe os
pedacinhos de manteiga.
4) Abra o segundo disco de
massa da mesma forma que o
primeiro. Cubra a torta e, com
uma tesoura, corte a massa de
cima, deixando-a do mesmo
tamanho da outra. Grude as
duas massas com os dedos e
dobre-as para cima, formando
um “cordão” ao redor da torta.
5) Pincele com o ovo batido.
6) Com uma faca, faça alguns
furinhos na torta para deixar o
vapor escapar. Asse em forno
preaquecido a 175º C por cerca
de 90 minutos ou até a massa
ficar dourada.
7) Sirva acompanhada do
sorvete de creme.
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DELIVERY
POR TAMARA VALDIVIA ABUL HISS ALONSO
JUÍZA DO TRABALHO DO TRT-2
“Eu sempre amei o mês de dezembro! O mês mais repleto de festas e comemorações.
Infelizmente, este ano trouxe circunstâncias diferentes e temos que nos adaptar. Ao
contrário de muitos, nos últimos meses não virei uma especialista em gastronomia.
Com um bebê e uma criança pequena era impossível! Mas virei especialista em bons
serviços de entrega e compartilho alguns aqui com vocês!”

ASTOR
Para quem, como eu, é fã de carteirinha do bar mas
precisa ficar em casa para se proteger, e proteger
aos seus, saibam que eles têm um maravilhoso serviço de entrega (disponível no Ifood)! Aquele maravilhoso picadinho chega na sua casa, em porção familiar (para três pessoas), e acompanhado dos drinks
premiados da super coquetelaria da casa!

DELI GARAGE
A premiada padaria, que começou
em uma pequena garagem, passou
para uma padaria móvel e depois
a um delicioso terraço, teve que se
reinventar durante a pandemia e
agora atende na loja de fábrica. Para
quem quiser encomendar saborosas cestas de café da manhã, cestas
de Natal, panetones, doces, tortas
ou somente um pãozinho mais do
que perfeito com manteiga, esse é
o lugar. O croissant de amêndoas,
a baguetinha de leite, ciabatta de
gergelim e torta tradição estão entre meus favoritos, mas vale provar
o menu todo!
Site: http://www.deligarage.com.br
O delivery é feito pelo Rappi e
também pelo whatsapp: (11)
98288.7792

GINGERBREAD

FREDDY
O restaurante é um clássico da cidade. Foi uma
alegria enorme quando descobri que o meu
strogonoff favorito estava disponível no Ifood.
O prato super tradicional da casa serve cerca
de três pessoas e é um
ótimo custo x benefício.
Além disso, valem a pena
também o steak tartare
(na foto), o cassoulet e o
picadinho.

EMPORIO 481
Aqueles que amam um bom churrasco e não abrem mão de prepará-lo em
casa, indico muito o Emporio 481.
Os melhores cortes (recomendo o
steak 481 e Porterhouse), das mais
saborosas carnes e com entrega perfeita, em qualquer dia e muito bem
acondicionadas! Para quem curte
hambúrguer, eles vendem o kit com
pão, hamburguers deliciosos, e queijo! Compras pelo site: https://www.
emporio481.com.br/

CHE BARBARO
Gosta de churrasco
mas não tem como
preparar em casa? Sugiro o delivery do Che
Barbaro (disponível
no Ifood)! As carnes
são saborosíssimas e
há opção de pratos familiares, que servem
bem cerca de três pessoas, com ótima relação custo x benefício.
Recomendo o corte especial Biscuit, acompanhado de papa quimerica, arroz, farofa
de ovos e empanadas.
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LA VERA PASTA
A rotisserie que já tem cerca de 20 anos é outro clássico paulistano! Na
loja própria em Moema são produzidas massas frescas de recheios variados, massas secas, molhos, além de diversos pratos deliciosos e sobremesas. No site www.laverapasta.com.br há ainda ótimas opções de ceias
de Natal completas, sendo possível encomendar também apenas alguns
dos pratos. Recomendo fortemente o capelli de vitela com molho de funghi ou de champagne, a lasanha de bacalhau, os risotos e, sinceramente,
todo o cardápio! São ótimos! As encomendas podem ser feitas por telefone/whatsapp ou então na própria loja. Eles também fazem entregas em
domicílio. Rua Canário, 501. Telefone (11)5053-8600 ou (11) 93350-5437

Mesmo com a correria do fim de ano, pelo
menos em um momento nós vamos colocar as mãos na massa por aqui! Vamos fazer junto com as crianças os tradicionais
biscoitos alemães de Natal, receita da minha sogra! Ela autorizou e eu compartilho
aqui com vocês! Aproveitem!
INGREDIENTES
Massa
50ml de suco de laranja
140g de açúcar mascavo
50g de mel líquido
50g de glicose (tipo Karo)
150g de manteiga
0,5g de bicarbonato de sódio
Sal (uma pitada)
375g de farinha de trigo
3 colheres de chá de mistura de temperos
para gingerbread (cravo, canela, noz moscada)
0,25g colher de chá de cravo em pó
1 colher de chá de gengibre em pó
Glacê Royal
1 clara de ovo
200g de açúcar de confeiteiro
Suco de ½ limão
(usar cortadores de biscoito, como
“gingerman”, coração, pinheiros e outros)
PREPARO
1 - Levar ao fogo o suco de laranja, o
açúcar mascavo e a glicose até os cristais
de açúcar dissolverem. Tirar do fogo e
misturar a manteiga, o bicarbonato e
uma pitada de sal com uma colher de pau.
Colocar a massa na batedeira e esperar
até que esteja morna.
2 - Peneirar a farinha com os temperos
e misturar à massa morna. Bater com
batedor para pão até obter uma massa
lisa. Embrulhar numa folha de PVC
e deixar descansar por uma noite na
geladeira.
3 – Abrir a massa sobre uma superfície
enfarinhada até uma espessura de
0,5cm. Com um cortador pequeno
podem ser obtidos até 40 biscoitos.
Colocar os biscoitos em assadeira untada
e enfarinhada ou forrada com papel
manteiga untado. Colocar a assadeira na
geladeira por pelo menos 30 minutos.
4 – Assar em forno pré-aquecido a 190
graus por 8 a 10 minutos. Deixar esfriar
na assadeira.
5 – Fazer o glacê misturando o açúcar, a
clara de ovo e o suco de limão (pouco).
Decorar os biscoitos e deixar descansar
por 1 hora para secar a cobertura.
6 – Conservar os biscoitos em lata
bem vedada
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PASSEIO EM FAMÍLIA
SUGESTÕES DA JUÍZA ANDREA DAVINI COM A
COLABORAÇÃO DO MARIDO, FABIO LUIZ BISCARDI, E
DA FILHA DO CASAL, LORENA, DE 2 ANOS E 8 MESES
*Em toda edição, um novo convidado escreve para a coluna

EXPOSIÇÃO SOBRE O EGITO ANTIGO
Após sete meses fechado, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) reabriu com uma exposição sobre o Egito antigo, na qual é possível ver esculturas, sarcófagos e uma múmia humana! Todas as peças pertencem ao Museu Egípcio
de Turim, na Itália. Para entreter ainda mais as crianças e adultos, há um vídeo com a reconstrução 3D de monumentos, baseada em dados reais, que permite percorrer lugares no Egito antigo. A exposição vai até 3 de janeiro de 2021.
Onde? CCBB, Rua Álvares Penteado 112 - Centro - São Paulo (SP). Todos os dias das 9h às 17h, exceto terças. Entrada
Franca (necessário ingresso expedido pelo site). Mais informações: https://www.eventim.com.br/artist/egito-antigo/

PIQUENIQUE NA FAZENDA FLORESTA

ACAMPAMENTOS
Nesse período de pandemia, diversos ramos de
atividades precisaram se reinventar e os acampamentos foram um deles. Dois grandes acampamentos de São Paulo abriram suas portas
para famílias! NR FAMILY: cada família fica em
um quarto ou chalé e há recreação para as crianças com inúmeras atividades, como tirolesa, trilhas e lago com esportes náuticos (as crianças
brincam juntas). Há um toboágua enorme na
piscina que as crianças (e adultos) amam! Cada
pacote/período tem um tipo de culinária diferente. Onde? Santo Antônio do Pinhal (SP). Mais
Informações: resort.nr.com.br/ REPLAGO: um
monitor fica disponível para cada família dez
horas por dia para acompanhar as atividades em
roteiro definido pelos hóspedes. A ideia é que se
mantenha o distanciamento social e não haja
contato entre as famílias. Há entretenimento
para crianças, jovens e adultos. Onde? Leme
(SP). Mais Informações: www.replago.com.br

Em época de distanciamento social, nada como entrar
em contato com a natureza, não é? É essa a proposta da
Fazenda Floresta – promover um piquenique em família
em meio à natureza. Assim que você chega no local, recebe uma caixa com produtos produzidos na própria fazenda (os itens são proporcionais à quantidade de pessoas).
Cada família ficará em um espaço exclusivo na mata e, em
alguns pontos, é possível ver macaquinhos. Todas as estações já possuem rede e mesa de apoio, mas não esqueçam de levar garrafinha de água e utensílios, como faca,
copo, talher, pratinho, toalha, térmica para o café, pois
não são fornecidos no local. A fazenda conta, ainda, com
passeios a cavalo, oficinas, tirolesa, paredão, mini sítio,
passeio de trator, lago para pescar e oficinas, todos pagos
à parte. Para os clientes do piquenique, a visita ao mini
sítio, o passeio de trator e a visita à horta são cortesia. Valores: adulto R$ 59,00. Crianças: de 9 a 12 anos R$ 25,00,
de 5 a 8 anos R$ 19,00 e de 1 a 4 anos R$ 12,00. Onde?
Estrada Merck Sharp Km 3,8 – Sousas, Campinas/SP. Ingressos e mais informações: www.florestapark. com.br

LORENA NO
PASSEIO
NO PET ZOO

GRANDE HOTEL SENAC SÃO PEDRO
Esse hotel alia interesses de adultos e crianças. A atração principal é um
Parque Aquático com três setores: bebês, crianças e teens/adultos, além de
piscinas deliciosas e sem toboáguas. Algumas crianças podem se assustar
com a quantidade de água espirrada pelos brinquedos, mas mesmo assim
vale a experiência. Mas não dá para falar do Grande Hotel Senac sem falar
da parte gastronômica. Por se tratar de um hotel-escola, além do atendimento ser impecável, a gastronomia é maravilhosa! As diárias aos finais de
semana incluem café da manhã, almoço e jantar e de domingo a quinta-feira, incluem café da manhã e almoço (bebidas são cobradas à parte). Há recreação para crianças acima de três anos e todos os monitores, assim como
todos os funcionários do hotel, usam máscara e face shield. O hotel está
adotando rígidos protocolos de segurança, há inclusive máquinas de ozônio que são utilizadas para higienizar os quartos a cada hóspede que sai.
Onde? Pq. Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n - Águas de São Pedro/SP. Reservas e mais informações em www.grandehotelsenac.com.br/br/sao-pedro

16

PRAÇA PEREIRA
COUTINHO
JARDIM BOTÂNICO
O Jardim Botânico de São Paulo conta com uma área de 360 mil m² de
área verde com lindas paisagens, lago, pequenas trilhas e mais de 380
espécies de árvores. É organizado e bem mais tranquilo que a maioria
dos parques da cidade. É possível fazer piquenique no local, mas não é
permitido entrar com animais, bolas, skates, patinetes ou bicicletas.
Valor: R$ 10,00 inteira/R$ 5,00 meia entrada. Onde? Av. Miguel Estefano, 3031 Água Funda – Zona Sul – São Paulo (é bem pertinho do Zoológico). Ingressos e mais informações: www.jardimbotanico.sp.gov.br .
Em razão da pandemia, há um limite de 50% de ingressos por dia, motivo pelo qual é recomendável que sejam adquiridos com antecedência.

Localizada na Vila Nova
Conceição, não há quem
more na região e não conheça essa praça de 450
metros quadrados. Ela
conta com um parquinho
super gostoso e que, aos
finais de semana, fica
repleto de crianças. Se
quiser manter o distanciamento social, melhor ir
cedinho ou apostar na visita em dias de semana. É
uma área plana e cheia de
árvores, ideal para caminhadas, bicicleta e patinete. O bairro ainda possui
restaurantes muito charmosos que podem finalizar o passeio. Onde? Zona
Sul de São Paulo (SP).

MINI FAZENDA PET ZOO
Não se assustem com a distância, vale a pena! A fazendinha fica em Cotia. Da Zona Sul de São Paulo, levei 1h20. Logo na entrada, você recebe
um saquinho de ração para alimentar os bichinhos. Tem lhamas, avestruz,
búfalas, cabritinhos, ovelhas e uma simpática dupla de pôneis. As instrutoras são super atenciosas e conhecem tudo por ali. As crianças vão amar!
ATENÇÃO: antes de sair verifique o caminho que o Waze está traçando. Há
estrada de asfalto até o local. Valores: R$ 55,00 por pessoa. Menores de 2
anos e adultos acima de 60 não pagam. Por estar operando com 40% da capacidade, é necessário agendamento. Onde? Estrada Escola Agrícola, 165
- Caucaia do Alto - Cotia (SP). Para agendar, acesse: www.petzoo.com.br

JURASSIC SAFARI EXPERIENCE
Em pleno Parque Burle Marx, em São Paulo, está localizado o Jurassic Safari. Todo
o percurso é realizado dentro do carro, como em um safari, mas ao invés de elefantes, leões e girafas, os protagonistas são os dinossauros. No início, os participantes percorrem um arborizado caminho repleto de réplicas em tamanho real e
recebem informações sobre esses animais pré-históricos. Ao final do percurso, os
veículos são direcionados para uma arena, onde é realizado um show com as espécies de dinossauros, inclusive de um T-Rex de mais de 20 metros de altura, todos animados por técnicas de manipulação e animatronic. Como os dinossauros
correm entre os carros, crianças muito pequenas podem se assustar, apesar da
indicação ser livre. AVISO: vai até dia 27 de dezembro. Valor: de R$140 a R$210,
por veículo com até quatro pessoas. Onde? Av. Dona Helena Pereira de Moraes,
200 – Vila Andrade/SP. Ingressos e informações: www.jurassicsafari.com.br

17

DICAS DE CULTURA
PROJETO HUMANOS : O CASO EVANDRO

Criada e apresentada por Ivan Mizanzuk, a quarta temporada do podcast Projeto Humanos é um exercício de fôlego
para o ouvinte. São 36 episódios, lançados ao longo de pouco
mais de dois anos, muitos com mais de duas horas de duração. A
experiência, no entanto, vale cada minuto. Em formato storytelling (narração de uma história), o podcast trata do assassinato de Evandro Ramos Caetano, à época (1992) com sete anos,
em um caso que ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba.
Supostamente, tratava-se de um assassinato durante um ritual de magia negra praticado pela então primeira dama do município litorâneo, por sua filha e outras pessoas. A singularidade
do crime e o envolvimento de políticos porém, não é o que mais
surpreende. A investigação policial, a condução dos processos
judiciais e a narrativa da mídia põem em xeque nossas ideias
pré-concebidas sobre o funcionamento das instituições. Onde
ouvir: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Deezer

POR LAURA BENDA
JUÍZA DO TRABALHO DO TRT-2
*Em toda edição, um novo convidado
escreve para a coluna

A JORNADA

Direção: Alice Winocour
A Jornada é um filme sobre Sarah (Eva Green), uma astronauta francesa
que se prepara para partir em uma missão espacial, sendo que, para isso,
precisa deixar sua filha com o pai, de quem é separada, ao mesmo tempo
em que se submete a intensos treinamentos. Em uma primeira camada,
há uma discussão bastante atual sobre o dilema de muitas mulheres, de
conciliar uma sonhada carreira com a maternidade, especialmente em
uma atividade de domínio masculino. Mas o filme é ainda mais do que
isso. A relação de mãe e filha sempre terá no horizonte uma ruptura, mesmo que apenas no sentido psicanalítico. A direção sensível torna palpáveis o sofrimento e a complexidade desse momento. Onde ver: Telecine

PRAIA DOS OSSOS

Em 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi assassinada com quatro tiros em uma casa na Praia dos Ossos, em
Búzios, pelo então namorado Doca Street, réu confesso. O
que seria apenas um feminicídio bárbaro a ser lamentado
toma um estranho rumo quando, no julgamento de Doca, três
anos depois, esse passa a ser considerado uma espécie de vítima por conta da exaltação do argumento da legítima defesa
da honra, enquanto a vida da própria Ângela é devassada. O
grande triunfo do podcast, que conta com a narrativa irretocável da jornalista Branca Vianna é, a partir do caso e das suas
repercussões, inclusive para o movimento feminista, destrinchar o que é ser mulher no Brasil. Em tempos de profundos
retrocessos no país, é interessante se perguntar por que,
ainda, uma mulher livre incomoda tanto. Onde ouvir: Spotify

I MAY DESTROY YOU

Recebida por público e crítica como uma das
grandes sensações de 2020, I may destroy you parte
do relato autobiográfico de sua criadora, Micaela Coel,
que dá vida à protagonista. Arabella é uma jovem escritora que, em meio à pressão de entregar seu segundo
livro à editora, passa uma noite bebendo com amigos
e acaba sendo drogada e estuprada. A série trata, portanto, da transformação do olhar de Arabella em relação ao mundo a partir dessa violência, assim como do
seu processo de cura. O formato da série, uma espécie
de comédia dramática, permite a experimentação de
inúmeros momentos agridoces, em que a vontade de
rir e chorar se alternam, ao mesmo tempo em que sempre há uma sensação de nó na garganta. Outro destaque da produção é o fato de todas as suas personagens
importantes serem negras, o que, infelizmente, ainda
não é comum na indústria televisiva. Onde ver: HBO

LIVRO: AMERICANAH

Editora: Companhia das Letras
A nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie é uma autora consagrada, que
dispensaria apresentações. Uma das
causas desse reconhecimento é o
seu grande romance Americanah. A
palavra indica uma pessoa que parte
da Nigéria para os Estados Unidos e
retorna cheia de sotaque e trejeitos.
É o caso da protagonista, Ifemelu,
que acompanhamos inicialmente na
Lagos dos anos 90, depois nos Estados Unidos do início do novo milênio
e, enfim, novamente na Nigéria. A
narrativa acompanha a pungente
história de amor de Ifemelu e Obinze,
ao mesmo tempo em que descreve o
mundo dos negros americanos sob o
ponto de vista de uma africana. Poucas obras conseguem destrinchar
tão bem o tema do racismo, enquanto nos emociona e nos identifica com
a trajetória de todas as personagens.
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WATCHMEN

Vencedora de 11 prêmios Emmy em
2020, Watchmen é baseada na aclamada obra
em quadrinhos de Alan Moore e Dave Gibbons,
publicada em 1986. A série cria uma continuação para a história, transcorrendo em um alternativo ano de 2019, com o ingresso de personagens não presentes na versão original. Há,
como nos quadrinhos, uma contundente crítica
ao fascismo e autoritarismo inerente do vigilantismo, mas com foco em uma variável essencial:
como a narrativa heroica ocidental branca e
masculina prospera sobre todas as outras. A
produção é um bem-sucedido manifesto antirracista em forma de série de TV. Onde ver: HBO

THE ACT

Baseada em um caso
real, The Act é uma das séries
mais perturbadoras a que assisti nos últimos tempos. Amparada em fortes atuações, trata
da simbiótica relação de Gypsy
Rose Blanchard (Joey King) com
sua mãe, Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette), na qual havia o
que se entende por Síndrome de
Munchausen por procuração. A
trama consiste em um competente estudo de personagem,
em que, ao longo dos episódios,
aprofundamo-nos nas motivações da mãe, que pretende agravar a dependência da filha com
uma doença fictícia. A filha, por
sua vez, ao mesmo tempo em
que alimenta esse devaneio, tem
um profundo desejo de aniquilar a mãe. Onde ver: Starzplay

A JUÍZA (RBG)

Direção: Betsy West
A morte de Ruth Bader Ginsburg,
Juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, em setembro de
2020, comoveu o mundo. Lançado dois anos antes, o documentário A Juíza dá pistas sobre os inúmeros motivos pelos quais Ruth
se tornou um improvável ícone
da cultura pop. Segunda mulher
a ocupar uma cadeira na Suprema Corte americana, teve uma
extraordinária trajetória de luta
pela igualdade de gênero, ao mesmo tempo em que manteve uma
postura pessoal admirável. RBG,
como era conhecida, é uma grande inspiração para Juízes e Juízas
humanistas. Onde ver: Telecine
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CONVÊNIOS
DESCONTOS E BENEFÍCIOS QUE VOCÊ,
ASSOCIADO E ASSOCIADA, TEM DIREITO
Entre as novidades estão o acordo com uma camisaria e uma empresa de blindagem de veículos
MARIA DOS ANJOS
DOMÉSTICAS

Desconto de 15% na taxa de
administração referente a um
salário da profissional contratada. Telefones: (11) 3105.4403 ou
3242.0679

GARAGE INN – VIRACOPOS

CLÍNICA ANIMUS

Desconto de 20% nos serviços de
Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Quiropraxia,
Acupuntura, Reflexologia e Drenagem linfática. Telefone:
(11) 3768-3969 e E-mail: contato@clinicanimus.com.br

Desconto de 30% nas diárias da
unidade próxima à Viracopos, incluindo transfer gratuito ao terminal do aeroporto.

SIQUEIRA CAMISAS

De acordo com o convênio, serão concedidos aos Associados
e dependentes os seguintes benefícios: 20% de desconto nos
tecidos em algodão fio 80 e 5%
nos demais. Mais informações:
pelos telefones (11) 2614.5574
ou (11) 98346.2226 e no site
https://siqueiracamisas.com.br/

BANCO SAFRA

O convênio com a instituição
financeira prevê, entre outros
benefícios, isenção no pacote
de serviços, isenção da primeira
anuidade do cartão de crédito
(Black e Platinum) e condições
diferenciadas nas operações de
câmbio turismo (com a conveniência de retirada diretamente
no aeroporto). Mais informações
nos telefones (11) 97699-7626 ou
3677-2226 (Rosilene Oliveira) ou
(11) 99219-0734 ou 3175-8372
(Sandra Alves).

COLÔNIA DE FÉRIAS
APAMAGIS

Descontos especiais em hospedagem nas Colônias de Férias
situadas no Guarujá, Campos do
Jordão e Termas de Ibirá.
www.apamagis.com.br/colonias/

NORMANDO
DESPACHANTE

Desconto de 15% em todos os
serviços prestados a Associados
e dependentes. Telefones: (11)
3873.1348 ou 3862.2539

MACKENZIE

Descontos para Associados e
seus dependentes em cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu, de Extensão e, também, de Educação
Infantil, Fundamental e Ensino
Médio. www.mackenzie.br

MARCELLA LEDO
DERMATOLOGIA

Desconto de 10% em consultas
e procedimentos para Associados e familiares nas unidades de
Jundiaí e no bairro do Itaim Bibi.
www.marcellaledo.com.br

TECNO BLINDAGEM

Pelo convênio, serão concedidos
aos Associados e dependentes
15% de desconto nos serviços
de blindagem automotiva. Mais
informações no e-mail tecno@
tecnoblindagem.com.br e nos
telefones (11) 4612-3214, (11)
97525-6333 (falar com Gustavo
Romeo) ou (11) 98346-6939 (falar
com Edson Dualib). Site: http://
tecnoblindagem.com.br

MISTRAL VINHOS

A importadora oferece descontos
de até 20% em seu amplo catálogo
de vinhos. www.mistral.com.br/
parceria/amatra2

LATAM TRAVEL

Desconto de 10% para Associados e seus dependes na compra
dos pacotes de viagem nacionais
e internacionais operados pela
agência. Para mais detalhes e
informações entrar em contato
pelo e-mail alexandrelucchesi@
latamtravel.com.br ou telefone:
(11) 97073.7319.

RIO QUENTE RESORTS

PERSONAL SECURITY
TRAINING – TIRO
EFENSIVO

Desconto de 12% para Associados e dependentes em cursos
e instruções de tiro defensivo.
Informações pelo telefone (11)
2369.3982 ou na página da academia no Facebook: www.facebook.com/PSTraining45

ULTRAPARK –
ESTACIONAMENTO
AEROPORTO
DE GUARULHOS

Desconto de 10% no valor das diárias. É necessário efetuar reserva
pelo e-mail contato@ultrapark.
com.br / www.ultraparkgru.com.br

Desconto de 10% no valor da
hospedagem nos hotéis do Rio
Quente Resorts, Costa do Sauipe
e Hotéis em Caldas Novas, e sobre as tarifas aéreas e rodoviárias
operadas pela VALETUR, além de
40% nos bilhetes de acesso ao
Hot Park e Praia do Cerrado. Saiba mais sobre o Grupo Rio Quente/ Sauípe/Valetur no site http://
www.gruporioquente.com.br/
convenio , pelo fone (11) 34124830 ou pelo e-mail convenio@
rioquenteresorts.com.br

REDE DE HOTÉIS
TRAVEL INN

Tarifas diferenciadas em todas
as unidades da rede – São Paulo
(Vila Olímpia, Vila Clementino,
Higienópolis e Jardins), Jundiaí,
Campinas e Marília.
http://travelinn.com.br

FACULDADE DE DIREITO
DAMÁSIO DE JESUS

Desconto de 15% para dependentes dos Associados no curso de
direito.www.damasio.com.br

INSTITUTO CULTURAL
ÍTALO-BRASILEIRO

Desconto de 30% no valor total
de módulo de qualquer curso de
língua italiana válido para Associados, cônjuges e filhos.
www.icib.com.br

PARA OUTROS CONVÊNIOS E MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.AMATRA2.ORG.BR
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