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O acervo do CMAC, em
exposição permanente, pode
ser visto na antiga sede
do TRT, na Rua Dr. Quirino,
1.080, no Centro de Campinas.
O telefone é o (19) 3232-6722
e o e-mail, cmac@trt15.jsu.br.
Os documentos que foram
digitalizados também podem ser
conferidos no site
www.trt15.jus.br/servicos/
centro_de_memoria.

Imagens de época e documento exposto no prédio da Rua Dr. QuirinoPASSEIO PELO PASSADO
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Os aficionados pela história
das relações trabalhistas no
Brasil podem agora conhecer
um acervo composto por mi-
lhares de sentenças judiciais
que foram selecionadas, desin-
fectadas, organizadas e aber-
tas à visitação pública. A cole-
ção retrata episódios marcan-
tes. Movimentos de classe, ex-
ploração de mão de obra in-
fantil, crimes cometidos con-
tra lavradores e operários, de-
missões políticas são alguns
dos temas registrados nas últi-
mas seis décadas que, desde
2004, foram escolhidos pelos
técnicos que avaliaram o ma-
terial.

O Centro de Memória ocu-
pa o pavimento térreo da anti-
ga sede do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 15ª Re-
gião, na esquina das ruas Dr.
Quirino e Conceição. Ali, em
uma repartição anexa à exposi-
ção permanente, os procedi-
mentos são executados por
uma comissão fixa de servido-
res, estagiários de Direito e es-
pecialistas na preservação de
papéis e fotografias.

Para se ter uma ideia da im-
portância do acervo, a Justiça
do Trabalho sediada em Cam-
pinas reúne os processos aber-
tos em 599 municípios do Esta-
do de São Paulo. Só a Grande
São Paulo e a Região Metropo-
litana de Santos não dizem res-
peito a decisões tomadas atual-
mente na moderna sede do
TRT na Avenida Norte-Sul. As
fotos de cortadores de cana,

explorados ao longo de déca-
das nas roças paulistas, se tor-
naram painéis imensos que de-
coram as paredes. Os trabalha-
dores rurais dividem espaço,
no saguão, com as fotografias
dos burros puxando bondes,
de praças e edifícios históri-
cos, dos campineiros em tra-
jes de época.

Na última semana, por
exemplo, quem passou pelo
espaço da exposição perma-
nente se deliciou com a histó-
ria de José Eliziário Ribeiro,

funcionário da velha Compa-
nhia Paulista de Estradas de
Ferro que passou 16 meses
preso sob a acusação, ainda
na Era Vargas, de ser comunis-
ta. Quando foi libertado, o ope-
rário entrou em um batalha ju-
dicial denunciando persegui-
ção política e acabou indeniza-
do por todo o tempo em que
foi mantido longe do trabalho
na estação. Também havia,
nesta semana, uma exposição
sobre o trabalho feminino.
Não só das humildes operá-

rias, mas também das primei-
ras juízas e desembargadoras
empossadas.

De acordo com o desem-
bargador Eduardo Benedito
de Oliveira Zanella, vice-presi-
dente judicial do TRT da 15ª
Região, o Centro de Memória,
Arquivo e Cultura (CMAC)
não trata apenas do passado.
É possível vasculhar hoje os
documentos e usá-los como
provas em processos trabalhis-
tas. “Temos, antes de mais na-
da, uma prestação de serviço
ao trabalhador”, diz.

A coordenadora do CMAC,
Cristina Pera, afirma que exis-
te um esforço para facilitar o
acesso público às informa-
ções. Quem prefere ficar em
casa tem à sua disposição pro-
cessos digitalizados. Para a ex-
posição permanente, os servi-
dores oferecem 7 mil proces-
sos descritos. Não é preciso
ler páginas amareladas e escri-
tas à mão. Ao lado de cada
pasta, há o resumo digitaliza-
do dos procedimentos. “En-
contramos uma forma rápida,
didática, de explicar como o
andamento de cada proces-
so”, diz. Idealizado no come-
ço de 2004, o CMAC contou
com a orientação de professo-
res de história da Universida-
de Estadual de Campinas
(Unicamp).

Reafirmo ao
povo de minha

cidade todo o meu
compromisso de
continuar no governo
de Campinas nos
próximos 3 anos e meio.

TRT abre precioso acervo
de processos trabalhistas
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Mudança de postura 2

Hélio de Oliveira Santos (PDT), prefeito de Campinas, ao justificar sua
decisão de não pleitear candidatura ao governo do Estado em 2010.

Documentos e fotos de seis décadas ganham versões digitalizadas
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Saúde bucal

JUSTIÇA DO TRABALHO ||| HISTÓRIA

Mário Lima durante o trabalho de recuperação de parte do material
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Xeque-Mate

A anunciada decisão de negar a candidatura ao governo
do Estado, contrariando o próprio partido, embute uma
aparente mudança de postura do prefeito Hélio de
Oliveira Santos (PDT) em relação ao seu discurso e à
avaliação dos governos estadual e federal. Contrariado
em seu projeto pessoal de ascensão política, o pedetista
— que antes ensaiava consolidar um tom mais “para
fora” de Campinas —, agora parece querer fortalecer o
discurso da defesa dos interesses do Município.

Já começou no artigo
publicado no Correio, na
sexta-feira, em que o
prefeito atacou a
antecipação da disputa
“político-eleitoral tanto a
nível federal quanto a nível
estadual” que estaria
prejudicando projetos como
a ampliação de Viracopos e o

trem rápido. O tom de Hélio
— inclusive em conversas
com interlocutores —
também denota que a fase
de “namoro” com Serra
acabou. O prefeito ficou
incomodado com as críticas
do tucano aos estudos
ambientais da obra de
Viracopos.

Em Brasília
Hélio vai a Brasília ama-

nhã, acompanhado do vice
Demétrio Vilagra (PT). Na
pauta oficial, os dois vão par-
ticipar do lançamento do
marco regulatório do pré-sal.
Mas a coluna apurou que
não está descartada uma
conversinha com Lula sobre
assuntos da cidade e, claro,
uma reclamação sobre o epi-
sódio da articulação para a
candidatura ao governo pau-
lista. Resignado com a vitória
de Antonio Palocci (PT) no
Supremo — o ex-ministro é
o preferido do presidente pa-
ra a sucessão de Serra —, Hé-
lio não engoliu a articulação
do Planalto pró-Ciro Gomes
(PSB-CE) como “plano B”.

Apoio
O secretário de Transpor-

tes, Gerson Bittencourt, e
seu grupo dentro do PT de-
vem se reunir na terça-feira
com Ary Fernandes, da ten-
dência Construindo um No-
vo Brasil (CNB) — que já foi
o Campo Majoritário, a mes-
ma do presidente Lula, do
ex-ministro José Dirceu e,
em Campinas, do vice-pre-
feito Demétrio Vilagra. O as-
sunto do encontro é o possí-
vel apoio de Bittencourt (da
tendência PT de Luta e de
Massa) à candidatura de Fer-
nandes à presidência do PT
campineiro.

Regimento
O vereador Tadeu Mar-

cos (PTB) informa que a revi-
são no regimento interno da
Câmara de Campinas foi
concluída. Segundo o pete-
bista, o novo texto do docu-
mento deverá ser apresenta-
do até o dia 30 de setembro
e, a partir daí, o projeto esta-
rá disponível para os verea-
dores fazerem emendas.
Amanhã, a proposta será en-
tregue ao relator da comis-
são de revisão do regimen-
to, Arly de Lara Romêo
(PSB). A expectativa é de
aprovar as mudanças até o
fim deste ano.

Condomínios
Já a polêmica da altera-

ção nas regras dos condomí-
nios fechados — que prome-
te acirrar os ânimos no Le-
gislativo campineiro —, pro-
posta pelo Executivo, será
debatida por uma comissão
de estudos da Câmara. Os
vereadores aprovaram na úl-
tima semana a proposta de
Sebá Torres (PSB) que cria o
colegiado.

Tucano on-line
O PSDB acaba de colo-

car no ar um portal na inter-
net (www.tucano.org.br)
que reúne diversos tipos de
informações relacionadas
ao partido. Lá há notícias,
vídeos, entrevistas, blogs de
lideranças do partido e es-
paço para comentários de
internautas, entre outras fer-
ramentas de interação com
os visitantes.

O deputado federal Guilherme Campos Júnior (DEM)
apresentou voto em separado ao projeto de lei 422/07,
que prevê alterar a CLT para incluir a atenção à saúde
bucal como parte integrante dos direitos trabalhistas.
Mesmo com a ressalva do deputado campineiro, o
projeto foi aprovado no último dia 12 e será
encaminhado para análise da Comissão de Seguridade
Social e Família, sem precisar ser votado no plenário.
Para Guilherme Campos, o projeto vai aumentar os
custos trabalhistas para as empresas.

Aberto ao público,
centro de memória fica
na Rua Dr. Quirino
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O desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella diante de painéis na antiga sede do TRT


