
 

 

PROGRAMAÇÃO 
(Sujeita a alteração sem aviso prévio) 

 
IMPORTANTE: em cumprimento à carta-programa da gestão 2017-2019 serão realizadas, na 

mesma oportunidade, as reuniões da Diretoria e do Conselho de Representantes da Anamatra, 

a reunião da Comissão Nacional de Aposentados e também a primeira reunião dos 

diretores/representantes de aposentados das Amatras. Em razão disso e para melhor 

orientação, estão inseridas na programação abaixo descrita.  

 

 

26 de Setembro (3ª. feira) 
 
14h – Reunião da Diretoria da Anamatra 

 
14h – Reunião da Comissão Nacional de Aposentados 

 
20h – Jantar (oferecido pelo próprio hotel) 

 

 
27 de Setembro (4ª. feira) 

 
10h – Reunião da Comissão Nacional de Aposentados e dos Diretores e Representantes de 

Aposentados das Amatras 
 
14h – Reunião do Conselho de Representantes da Anamatra 
 
14h – 18h – Credenciamento do Encontro Nacional de Magistrados do Trabalho Aposentados 

 
18h – Solenidade de abertura 
Mesa composta por Guilherme Guimarães Feliciano (Presidente da Anamatra), Rodnei Doreto 

Rodrigues (Diretor de Aposentados da Anamatra), Luiz Antonio Colussi (Diretor de 

Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Anamatra) e Paulo da Cunha Boal (Diretor de Assuntos 

Legislativos da Anamatra) 

 
18h15 – Palestra “O futuro da aposentadoria na magistratura: reflexões e comparações”. 

Palestrante: Guilherme Guimarães Feliciano (Presidente da Anamatra) 

 
19h – Palestra “O movimento associativo trabalhista e os juízes aposentados. História e 

perspectivas”.   

Palestrante: Paulo Luiz Schmidt (Juiz do trabalho aposentado, presidente da Anamatra no 

biênio 2013-2015) 

 
20h – Jantar (oferecido pelo próprio hotel)  



 

 

28 de Setembro (5ª. feira) 
 
10h – Bingo integrativo 

 
16h – Palestra “Associativismo e aposentadoria”. 

Palestrante: Luciana Paula Conforti (Diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra) 

 

17h – 20h – Ação socioeducativa e interativa “A aposentadoria com qualidade de vida plena”.  

Facilitadora: Laura Pedrosa Caldas (Doutora em Psicologia Clínica do Trabalho) 
 
20h – Jantar (oferecido pelo próprio hotel) 

 

 
29 de Setembro (6ª. feira) 

 
08h30 – Passeio à Praia dos Carneiros (retorno às 13h30, com almoço oferecido pelo próprio 

hotel)  

  

16h – Painel “A magistratura que queremos. Suas garantias e prerrogativas”.  

 

"A relevância da unidade da magistratura nacional. Direitos à e da aposentadoria".  

Painelista: Rodnei Doreto Rodrigues (Diretor de Aposentados da Anamatra)  

 

“As demandas e postulações legislativas presentes e futuras da magistratura 

trabalhista e os colegas aposentados”.  

Painelista: Paulo da Cunha Boal (Diretor de Assuntos Legislativos da Anamatra)  

 

“As demandas e postulações jurídico-administrativas da magistratura trabalhista 

presentes e futuras e os colegas aposentados”  

Painelista: Luiz Antonio Colussi (Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Anamatra)  

 

Encerramento e leitura da Carta de Pernambuco 

 

20h – Jantar de encerramento (oferecido pelo próprio hotel)  

 

 

30 de Setembro (Sábado)  
 
Dia livre. Retorno. 

 


