
As atividades abaixo acontecerão na sala Muro 
Alto I

16h: Apresentação da Orquestra Criança Cidadã 
de Ipojuca/PE

Palestra Associativismo e aposentadoria.
Palestrante: Luciana Paula Conforti (Diretora de 
Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra) 

17h – 20h:  A aposentadoria com qualidade de 
vida plena (ação socioeducativa e interativa) 
Facilitadora: Laura Pedrosa Caldas (Doutora em 
Psicologia Clínica do Trabalho) 

NOITE LIVRE
Obs.: para os hóspedes do Summerville, o jantar será 
servido no restaurante do hotel.

29 DE SETEMBRO (6ª. FEIRA) 

8h: Saída dos ônibus para passeio à Praia dos 
Carneiros
Obs.: sai do Summerville às 8h e passa no Marupiara até 
8h15.

8h30: Saída dos ônibus para passeio à Praia dos 
Carneiros (com guias)

9h30 – 9h45: Chegada à Praia dos Carneiros 
(hora estimada)

10h: Saída para passeio de catamarã. Haverá 
paradas nos bancos de areia e de argila (a 
depender da maré).

12h: Retorno do catamarã à Praia dos Carneiros

12h30 – 13h: Saída dos ônibus da Praia dos 
Carneiros para retorno ao hotel

13h30 – 14h: Chegada no hotel

27 DE SETEMBRO (4ª. FEIRA) 

13h30: Transfer Marupiara > Summerville

14h – 18h: Credenciamento do 
6º Encontro Nacional de Magistrados do 
Trabalho Aposentados 
Local: foyer da sala Muro Alto I

17h30:  Transfer Marupiara > Summerville

As atividades abaixo acontecerão na sala Muro 
Alto I

18h: Solenidade de abertura

18h30: Palestra O futuro da aposentadoria 
na magistratura: refl exões 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) 

19h30: Apresentação do Balé Cultural de 
Pernambuco

20h: Jantar de abertura

28 DE SETEMBRO (5ª. FEIRA) 

9h30: Transfer Marupiara > Summerville

10h: Bingo
Local: restaurante Quebra Mar

15h30: Transfer Marupiara > Summerville

ALMOÇO LIVRE
Obs.: para os hóspedes do Summerville, o almoço será servido 
no restaurante do hotel.

16h30: Transfer Marupiara > Summerville

17h: Painel A magistratura que queremos. Suas 
garantias e prerrogativas.
Local: sala Muro Alto I

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 (tema 
“Noite Tropical”)
Local: restaurante Quebra Mar

É obrigatório o uso da credencial durante todo 
o evento, inclusive nos jantares de abertura e 
encerramento.

Sobre o passeio de catamarã (29/09 – 8h30)
Não serão servidas refeições no catamarã e, de acordo 
com as regras da embarcação, não é permitido levar 
alimentos a bordo. Haverá apenas venda de bebidas 
(água, refrigerante e cerveja) durante o passeio. 

Sobre o jantar de encerramento
O tema do jantar de encerramento será “Noite Tropical” 
e, por isso, sugere-se o uso de roupas leves e coloridas e 
sapatos baixos. 

Sobre o certifi cado
A entrega do certifi cado será no dia 29, no 
credenciamento.

Sobre almoços e jantares no Summerville
Os participantes hospedados fora do Summerville 
poderão adquirir o cartão de consumo na recepção do 
Resort e realizar essas refeições no hotel ofi cial do evento 
(os jantares de abertura e encerramento fazem parte da 
programação do Encontro, ou seja, sem custo adicional).

Sobre o transfer
• Marupiara > Summerville - consulte os horários na 

programação.

• Summerville > Marupiara - sob demanda. Dirija-se ao 
credenciamento ou procure a organização do evento.

ATENÇÃO:
Não serão servidas refeições no catamarã 

e, de acordo com as regras da embarcação, 
não é permitido levar alimentos a bordo. 
Haverá apenas venda de bebidas (água, 

refrigerante e cerveja) durante o passeio.  

PROGRAMAÇÃO & INFORMAÇÕES IMPORTANTES
De 27 a 29 de setembro de 2017  |  Summerville Beach Resort - Porto de Galinhas/PE
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