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 A reimpressão da Cartilha do Trabalhador em quadrinhos é motivo de satisfa-
ção e expectativa para a Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, entidade que representa quase 4.000 magistradas e magistrados do trabalho 
em todo o território brasileiro.
 Concebida para tornar acessível e difundir os direitos e deveres de cidadania, 
assim como o funcionamento da Justiça do Trabalho, a Cartilha é um dos instrumentos 
pedagógicos mais utilizados no Programa “Trabalho, Justiça e Cidadania”, que a Anama-
tra desenvolve em todo o Brasil a partir do engajamento voluntário das Amatras e das 
magistradas e dos magistrados do trabalho.
 O TJC, que representa uma das mais exitosas iniciativas da entidade no campo 
da responsabilidade social, está em curso há mais de 15 anos. Em 2019, o programa 
atingiu a cifra de 150 mil alunas e alunos atendidos. Nesse cenário, é imprescindível 
contar com a Cartilha como instrumento que tem o potencial de maximizar esse al-
cance, difundindo-se, sem fronteiras, uma cultura de respeito aos direitos humanos da 
pessoa trabalhadora. Sua distribuição gratuita e o uso como material didático do TJC 
possibilitam que gerações de cidadãs e cidadãos brasileiros de todas as idades e lu-
gares tomem contato, compreendam, debatam e articulem concretamente o princípio 
da dignidade no trabalho, tão importante para a construção de uma sociedade mais 
justa e solidária, enquanto ideário constitucional democrático.
 São as alunas, os alunos, professoras, professores, trabalhadoras, trabal-
hadores, representantes sindicais, empreendedores e a sociedade como um todo os 
seus destinatários, que podem utilizar seu conteúdo para compreender o trabalho de-
cente e sua direta relação com os valores da igualdade e da liberdade do trabalho 
humano, essenciais para o desenvolvimento das sociedades e para a consolidação dos 
direitos sociais como base fundante das democracias contemporâneas.
 Para a Anamatra, o valor social do trabalho e a livre iniciativa devem ser con-
jugados e articulados permanentemente tendo como eixo a centralidade da pessoa 
humana.
 Renova-se, com o aperfeiçoamento desse instrumento formativo, a expecta-
tiva de que a defesa e a difusão dos direitos fundamentais do trabalho, como condição 
para um desenvolvimento efetivamente sustentável, se espraiem por toda a sociedade 
brasileira. 
 Defender e promover tais valores constitui a tarefa civilizatória dos atores so-
ciais – trabalhadores, trabalhadoras, empregadores, empregadoras, representantes das 
entidades coletivas e dos governos de todas as nações, num autêntico ambiente de 
dialogo social. A Anamatra procura contribuir para isso.
 Desejo uma boa leitura deste valioso instrumento de cidadania!

 Brasília, maio de 2021.

 Noemia Aparecida Garcia Porto
 Presidente da Anamatra
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