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Editorial

A ANASTRA está com novos ges-
tores. Somos originários de diversos 
Tribunais Regionais e estamos traba-
lhando para consolidar os projetos 
existentes, ampliar o número de asso-
ciados e criar opções no esporte, lazer 
e cultura. Na área política iniciamos 
contatos com sindicatos e federações, 
ampliando o exercício de defesa de 
interesses dos servidores. Estamos 
cientes de não ser possível projetos 
apenas da Justiça do Trabalho. Po-
líticas de valorização dos servidores 
empossados recentemente, com pro-
gressão funcional rápida, somadas ao 
ajuste salarial de servidores antigos e 
aposentados desponta como ideia que 
será defendida no cenário nacional. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

A sustentação da ANASTRA é o 
próprio quadro de associados, mas 
não cerramos os olhos para proble-
mas das associações regionais. Em 
julho, representantes do TRT-1, TRT-
3 e TRT-10 começam o levantamen-
to das necessidades para proteção à 
saúde dos familiares de associados, 
não alcançados pelos planos ordiná-
rios.  Uma perspectiva está se abrindo, 
a análise em grupo poderá apresentar 
caminhos novos.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Os combatentes em favor do rea-
juste da categoria assistem mais um 
semestre sem soluções. Tratamos os 
dedicados grevistas  por  combatentes 
pela perseverança no “front”, que tem 

Junho 2011
do outro lado forças divergentes no 
Judiciário, Legislativo e Executivo. Al-
guns magistrados são contrários ao re-
ajuste de 56% e aliaram-se a eles par-
lamentares, com respaldo de técnicos 
do Executivo. Por ironia, solução que 
não atende o interesse geral da cate-
goria poderá vir através de decisão do 
STF. Leia mais na pág. 9.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

De 17 a 24 de setembro teremos 
a X ONJT, em Belo Horizonte (MG). O 
evento tornou-se referência no serviço 
público como projeto de qualidade de 
vida. Os jogos de 2011 serão grandio-
sos, respaldados pela marca de qua-
lidade da Associação dos Servidores 
do Tribunal do Trabalho da Terceira 
Região – ASTTTER.  A experiência ad-
ministrativa dos mineiros, que somam 
37 anos de estrada, será totalmente 
emprestada ao evento olímpico garan-
tindo o sucesso.  Leia sobre Minas Ge-
rais nas págs. 18/ 21.

Até lá!

Flaubert Barbosa dos Santos Junior 
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Em noite de mui-
ta alegria e homena-
gens os novos diri-
gentes da ANASTRA 
foram empossados, 
no Hotel Nacional, 
em Brasília-DF. 

O evento reali-
zou-se em 24 de fevereiro, após Assembleia-Geral Eleitoral, 
quando o Sr. Jodeir Rodrigues da Silva (TRT 10), Presidente 
da Comissão Eleitoral, aclamou os nomes dos membros da 
única chapa inscrita para o triênio 2011/2013. 

A solenidade foi prestigiada pelo corregedor-geral da 
Justiça do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, o 
presidente do TRT-10, desembargador Ricardo Alencar Ma-
chado, a vice-presidente do TRT-10, desembargadora Elai-
ne Machado Vasconcelos Nienczewski, que compuseram 
a mesa. Compareceram também Cledo de Oliveira Vieira, 
coordenador do Sindijus-DF, Evilásio da Silva Dantas, dele-
gado da Fenajufe, dirigentes de associações regionais de 
servidores da Justiça do Trabalho do Distrito Federal e To-

cantins,  Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Sergipe e do TST, associados e amigos. 

Sob aplausos Flaubert Barbosa dos Santos Júnior, apo-
sentado do TRT-10 e presidente da ASDR, afirmou: “Pro-
meto exercer o cargo com dignidade cumprindo e fazendo 
cumprir e Estatuto e o Regimento Interno da ANASTRA e as 
leis vigentes” e foi empossado presidente.

Criada em agosto de 2004 para congregar servidores 
da Justiça do Trabalho com intuito de defender e represen-
tar os interesses comuns, a ANASTRA foi presidida por dois 
mandatos por Alexandre Gouveia, que deixa a presidência 
para assumir a coordenação financeira da associação. Ele 
agradeceu ao novo presidente e amigo pela colaboração 
nos últimos anos “Durante todo este tempo construímos 
uma amizade sincera e, mesmo sem ocupar um cargo de 
diretoria, ele esteve sempre ao meu lado contribuindo nas 
diretrizes dessa associação, por isso não poderia deixar de 
citar o seu nome.” Declarou.

Os novos dirigentes já iniciaram os trabalhos para dar 
continuidade ao que vinha sendo feito e desenvolver novos 
projetos de interesse dos associados.

Novos dirigentes na ANASTRA
Início de 2011 foi marcado por posse da nova diretoria da associação

DIRETORIA 

Presidente Suplente de Coordenador Financeiro 

Flaubert Barbosa dos Santos Júnior 

10ª Região 

Alexandre Paz Garcia 

4ª Região 

Vice-Presidente Coordenador Legislativo 

Cassius Vinicius Bahia de Magalhães Drummond 

3ª Região 

Deborah Regina Ceneviva Vicentini 

7ª Região 

Coordenador Financeiro Suplente de Coordenador Legislativo 

Alexandre Moreira Gouveia Santos 

13ª Região 

João Marcos Cordeiro Cavalcanti 

6ª Região 

Coordenador Financeiro  

Lourimar Virgílio Rodrigues da Costa 

17ª Região 
 

 

 

 

Clima de descontração marcou cerimônia de posse.
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CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ANASTRA, eleito junto com a nova 
diretoria, também foi empossado no dia 24 de fevereiro. Nos 
próximos três anos os novos conselheiros atuarão para ga-
rantir transparência dos atos da gestão.

Além de examinar e fiscalizar as contas e atos da dire-
toria, as  atribuições do Conselho Fiscal se estendem para 
examinar e auditar os livros de escrituração da associação. 
Incumbe, também, aos conselheiros: propor à diretoria medi-
das que julguem necessárias no âmbito de suas atribuições;  
examinar, conferir, auditar e revisar relatórios de desempe-
nho financeiro, contábil e operações patrimoniais, emitindo 
pareceres conclusivos a respeito e comparecer às Assem-
bléias Gerais, podendo apresentar sugestões que visem ao 
aperfeiçoamento dos métodos de controle da ANASTRA.

CONSELHO FISCAL 

Membro efetivo Membro efetivo 

Kolberg Luna Freire Lima 

21ª Região 

Yonaldo Carlos Estevão da Costa 

21ª Região 

Membro efetivo Membro Suplente 

Marcus Vinicius Reis de Alcântara 

20ª Região 

Francisco Gilson Vieira de Lacerda 

21ª Região 

 

 

 

Min. Carlos Alberto (5º da esq. para dir.) com os novos dirigentes e 
membros do Conselho Fiscal.

Da esq. Flaubert Barbosa, Marcus Brasilino (ASTRA13), Terezinha 
Lizieux e José Cleonâncio (ASTRA XX).
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O fim do primeiro semestre se 
aproxima e os servidores do Judiciário 
continuam aguardando a aprovação 
do PL 6613/2009. 

Ainda sem um canal de negociação 
concreto com o Executivo para a apro-
vação do PCS, a categoria aguarda 
por definições e aprovação do projeto. 
A Federação Nacional dos Trabalhado-
res do Judiciário Federal e Ministério 
Público da União – Fenajufe, nesse mo-
mento, tentam acelerar esse processo 
mantendo contatos no Executivo e no 
Judiciário. Segundo o Coordenador 
Geral da Fenajufe, Ramiro Santana 
Moreno López,historicamente, os PCS 
do judiciário foram aprovados após 
muita luta. Ele afirma:“A gente acredita 
que o processo de mobilização é que 
vai impulsionar esse processo.”.

Além da mobilização que tem sido 
feita em todo o país, foi montado um 
calendário com previsão de greve na-
cional ainda para esse semestre.

O último PCS foi aprovado, em 
2006, de forma parcelada e a Fenajufe 
acredita que a aprovação do PL 6613 
seja da mesma forma. Ramiro diz: 
“Dada à envergadura do projeto de-
verá ser feito um acordo adiante que 
preveja como será o aumento.”.

Durante a campanha pela aprova-
ção de novos pisos salariais, tornou-se 
notória a divisão da categoria em dois 
seguimentos. O primeiro pretende 56% 
de correção para todos os servido-
res, o segundo busca no subsídio um 
acesso rápido a melhor remuneração. 
De acordo coma Coordenação Geral, 
a Fenajufe está gerenciando os inte-
resses da categoria baseada apenas 
no aumento salarial e não acredita em 
antagonismo entre as duas propostas.  
Sobre a questão Ramiro afirma:“Não 
acho que sejam antagônicos, pois há 
um ponto de consenso entre a catego-
ria que é o aumento salarial. O subsídio 
é uma opção descartada.”Concluiu.

PCCR: a esperança continua

Foto: Joana Darc Melo
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Deputado Policarpo, qual a base do 
relatório?

O relatório tem por base a reso-
lução aprovada no 6º Congresso do 
Sindjus, realizado no final de maio. 
Procurei ser extremamente fiel às deci-
sões desse espaço de discussão legi-
timo e democrático, seguindo em meu 
relatório o desejo da categoria de equi-
paração salarial com carreiras análo-
gas por meio do reajuste da GAJ e da 
GAMPU. Proponho uma GAJ de 155% 
e uma redução nos valores da opção 
das funções de 65% para 50%, com o 
objetivo de contempletar o conjunto da 
categoria e corroborar o resultado do 
6º Congresso.

Você procurou fazer a compatibilida-
de orçamentária desse relatório com 
LDO, com a LOA e com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal?

Sim. Até porque para que nosso re-
latório seja aprovado precisamos que 
ele esteja de acordo com o que man-
da a lei. Já encaminhei três emendas 
individuais ao relator-geral da LDO, no 
sentido de adequar o projeto às exigên-
cias da LDO e da LOA. Pretendo assim 
conseguir os ajustes necessários, bem 
como buscar a dotação orçamentária 
que garanta sua implementação. Ago-
ra, essas emendas serão discutidas na 
Comissão Mista de Orçamento. Tentei 
aprovar essas emendas na Comis-
são de Finanças, mas os deputados, 

do governo e da oposição, decidiram 
que não poderiam aprová-las antes do 
projeto ser aprovado na comissão em 
questão. Além disso, o relatório toma 
por base decisões do Supremo Tribu-
nal Federal, que afirma que a falta de 
autorização orçamentária torna inexe-
qüível a lei no mesmo exercício que 
editada, mas não nos subseqüentes.

Qual a estratégia seguida para minimi-
zar os prejuízos decorrentes da falta 
de liderança do STF nas negociações?

A falta de empenho na aprovação 
destes projetos por parte de Peluso 
e Gurgel é uma questão complicada, 
que traz prejuízos ao processo de ne-
gociação. Afinal, a negociação deveria 
se dar de presidente para presiden-
ta, no caso, Dilma Rousseff. Mas não 
podemos ficar esperando a vida toda 
por uma ação concreta dessas auto-
ridades. Por isso, estamos buscando 
apoio ao meu relatório com os presi-
dentes de tribunais superiores e do 
TJDFT que, juntamente com o presi-
dente do STF, assinam o nosso proje-
to. Estou também buscando o apoio 
dos deputados.

Por que a reunião da CFT na quarta-
feira adiou a apresentação do relató-
rio, prevista para o mesmo dia?

Na tentativa de dar mais força ao 
relatório e conseguir sua aprovação, 
tentei, na última quarta-feira (8), aprovar 

três emendas que garantissem a do-
tação orçamentária ao nosso projeto. 
Isso porque o art. 169 da Constituição, 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exige prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa da implantação 
do projeto.

Como isso não foi possível em ra-
zão da posição contrária da maioria 
dos membros da comissão, apresentei 
essas mesmas emendas, de forma indi-
vidual, ao relator-geral da LDO. No en-
tanto, o número dessas emendas só vai 
sair na próxima semana. E como tanto 
a assessoria técnica da Câmara quanto 
a que foi contratada pelo meu gabinete 
me aconselharam a registrar no relató-
rio o pedido de dotação orçamentária, 
fui obrigado a adiar a apresentação.

O que dizem essas emendas?
A primeira delas pede para que se-

jam incluídos, na programação de des-
pesas do projeto e da LOA-2012, os 
recursos necessários para a implanta-
ção do Plano de Carreira dos Servido-
res do Poder Judiciário e do Plano de 
Carreiras dos Servidores do Ministério 
Público. As outras duas promovem 
alguns ajustes fiscais, alterando o De-
monstrativo da Margem de Expansão 
das Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado (DOCC), de modo a incluir 
a estimativa de recursos para atender 
às despesas decorrentes dos projetos.

“UM TRABALHO EXAUSTIVO”

Deputado Roberto Policarpo (PT/DF)

Relator do PL 6613 na Comissão de Finanças, o deputado Policarpo fala sobre a trami-
tação do projeto, as dificuldades políticas por causa da falta de acordos o Judiciário e 

o governo e a importância dos servidores:
“Não vai acontecer milagre algum se não nos empenharmos”.

A entrevista foi concedida ao SINDJUS e publicada no Boletim especial que circulou no dia 13 de junho de 2011. O tema é de 

interesse nacional e o Magazine ANASTRA pediu autorização para transcrever a matéria. A autorização foi concedida por Cle-

do de Oliveira Vieira, Coordenador Geral da entidade. A colaboração imediata do dirigente merece nosso aplauso e especial 

agradecimento. A facilidade de informar servidores do Judiciário de todos os estados concentra o interesse geral e fortifica a 

luta pela aprovação do PL. O inteiro teor da entrevista, o relatório na Comissão de Finanças (Câmara de Deputados) e a tabela 

de correção da remuneração dos servidores do Judiciário Federal podem ser acessadas pelo link www.anastra.com.br.  
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Quarta Copa de Futsal anima as-
sociados da ASTRA 4 no período de 14 
de maio a 16 de julho.Os jogos aconte-
cem no Parque Esportivo da PUC, em 
Porto Alegre (RS). 

No campeonato as equipes são 
divididas por área de atuação no TRT, 
compostas por servidores, magistra-
dos e estagiários das Unidades Judici-
árias da Região Metropolitana de Porto 
Alegre e do interior do Estado.

Este ano foram inscritos 6 times: 
Segurança, Foro de Porto Alegre I, 
Foro de Porto Alegre II, Central de 
Mandados, DGCA e Gabinetes TRT.

As partidas acontecem aos sába-
dos, com duração de 40minutos, di-
vididos em dois tempos corridos de 
20minutos .

Na primeira fase, todos os times se 
enfrentarão, classificando-se os 4 pri-
meiros para semifinais, que serão reali-

zadas em 16/07. A final será disputada 
entre os vencedores dos jogos semifi-
nais e está programada para aconte-
cer no mesmo dia.

Serão premiados o primeiro, se-
gundo e terceiro lugares, além do go-
leador, goleiro menos vazado e joga-
dor destaque.

Mais informaçõesno site
www.astra4rs.com.br. 

IV Copa ASTRA 4 de Futsal movimenta RS

Informações:

Foto: III Copa ASTRA 4 de Futsal (Arquivo ASTRA 4)

www.anastra.com.br10
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O presidente e o vice-presidente 
da ANASTRA, Flaubert Barbosa e Cas-
sius Drummond, respectivamente, visi-
taram o TRT da 12ª Região, em Santa 
Catarina, no dia 30 de maio, para divul-
gar a X Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho e fechar parcerias. 

Na visita, os dirigentes da ANAS-
TRA e representantes da associação 
de Minas Gerais, Marcos Alfredo e 
Sérvio Túlio, conversaram com o pre-
sidente da Associação dos Servidores 
na Justiça do Trabalho - SC (AJUT), 
Geovani Carlos de Souza. 

Também participaram da reunião 
o vice-presidente da associação, Val-
ter João da Rocha, o 2° Tesoureiro, 
Ricardo Luckner Goulart, o diretor de 
departamentos, Ricardo José da Rosa, 

o diretor de esportes, Waldir Pereira 
Junior. 

Na ocasião foi fechada parceria 
entre a AJUT, ANASTRA e SICOOB 
CREDIJUSTRA, representada por 
Henrique Jacinto de Oliveira, para in-
centivar servidores do TRT 12 a parti-
ciparem da X ONJT. A CREDIJUSTRA 
se comprometeu a patrocinar os uni-
formes dos atletas que se interessarem 
em representar o Regional.

Os visitantes reuniram-se ainda 
com os responsáveis pelo Serviço de 
Atendimento ao Servidor do TRT 12 
(SASER), Jacson Pereira, diretor, e   
Paulo Prazeres, médico,  que apresen-
taram ao grupo o Projeto Judisporte, 
desenvolvido com os servidores para 
incentivo a prática esportiva. 

Visita a Santa Catarina
Dirigentes da ANASTRA estiveram no TRT 12 
para divulgar a X ONJT e fechar parcerias

Geovani Carlos e Ricardo Luckner (AJUT)

Ricardo Rosa (AJUT), Henrique Oliveira (Credijustra) e 
Flaubert Barbosa (ANASTRA)

Lançado em outubro de 
2004 com objetivo de comba-
ter o sedentarismo através da 
orientação e acompanhamen-
to para quem pretende iniciar 
ou já realiza atividade física, o 
projeto oferece ao interessado 
orientação conforme o resulta-
do das avaliações e também 
dos objetivos pessoais (perda 
de peso, ganho de condiciona-
mento físico, ganho de massa 
muscular, trofismo e definição 
muscular, ou simplesmente ga-
nhar mais qualidade de vida).

PROJETO JUDISPORTE
Os servidores passam pelas se-

guintes avaliações:

> Avaliação médica (médico do SA-
SER) – onde será determinada as con-
dições de saúde geral, percentual de 
gordura corporal, estado nutricional, 
e avaliações laboratoriais de exames 
previamente solicitados.
> Avaliação postural e ortopédica 
(fisioterapeuta do SASER) – nesta 
avaliação será realizada análise das 
características posturais assim como 
verificação de possíveis problemas or-
topédicos que possam impedir a práti-
ca de determinadas atividades físicas.

Após as avaliações, os resultados 
são fornecidos pelos profissionais jun-
tamente com as prescrições de ativida-
des físicas.

Além das avaliações básicas cita-
das, o projeto também já ofereceu au-
las de Isostreching dentro do Tribunal 
(por 4 anos); grupo de apoio nutricio-
nal (durante 1 ano); grupos de corrida 
na Beira Mar (durante 6 anos), entre 
outros eventos promovidos pelo pro-
jeto visando combater o sedentaris-
mo. Hoje os servidores se reúnem aos 
finais de semana para treinar juntos e 
também participam de corridas e even-
tos promovidos no estado.

Informações:
Coordenadores do projeto
Angela Toseto Carbonera - Fisioterapeuta
Paulo Fernando Vieira dos Prazeres – Médico 
Email: judisporte@trt12.gov.br
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O 1º Encontro de Corais lotou o 
Centro Cultural do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região, no dia 12 
de abril. Participaram do encontro 
os Corais do TRT/RJ, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região (TRF2) e 
da Associação Atlética do Banco do 
Brasil (AABB).

O Coral do TRT 1, que conta com 
o apoio cultural da ASJT-Rio, iniciou 
a apresentação com “Tempos Mo-

dernos” de Lulu Santos, 
regência e arranjos do 
maestro André Protasio, 
acompanhado do pianis-
ta Antonio Guerra.

Compõem o coral 
servidores e magistra-
dos, ativos e inativos, 
trabalhadores terceiri-

zados e estagiários, totalizando cerca 
de 30 participantes. 

Nos ensaios, o maestro trabalha 
exercícios de respiração, articulação, 
relaxamento muscular, concentração 
e postura. Além da técnica vocal, são 
feitos trabalhos lúdicos com jogos mu-
sicais e brincadeiras. 

O Coral agora se prepara para 
participar do 6º Festival de Corais de 
Conservatória do Rio de janeiro, em 
novembro. 

Os servidores do TRT da 1ª Região 
interessados em participar do coral de-
vem enviar um email para:

 ana.pinto@trt1.jus.br

A Associação dos Servidores da 
Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro 
(ASJT-Rio) apóia e divulga os eventos 
da Casa de Apoio a Criança com Cân-
cer de Santa Teresa (CACCST).

A instituição ajuda crianças porta-
doras de Neoplasia e, atualmente, aten-
de um total de 90 (noventa) famílias. A 
casa tem o compromisso de gerar qua-
lidade de vida para a recuperação des-
sas famílias através de um importante 

trabalho voluntário, oferecendo hospe-
dagem, alimentação e transporte até 
os hospitais de tratamento.

Fundada em novembro de 2000 
ela conta com apoio como o da ASJT-
Rio e promoção de eventos além de ar-
recadar recursos, procura propiciar aos 
seus atendidos e familiares melhor qua-
lidade de vida e lazer. No dia 30 de abril 
aconteceu a Festa de Páscoa, onde o 
“coelhinho da páscoa” distribuiu cente-

nas de ovos. Vários artistas animaram 
as crianças e seus familiares. 

A CACCST necessita de novos 
parceiros para dar continuidade ao 
projeto de assistência às crianças ca-
rentes com câncer. 

Colabore você também!
(21) 2502-8343 / 2220-2668
Rio de Janeiro/RJ

O Time de Futebol Society formado 
por associados da ASJT-Rio tem treina-
do toda às sextas, no Rio Ativa (Centro/
RJ) visando aprimoramento técnico e 
físico para a X Olimpíada Nacional da 
Justiça do Trabalho.

Uma vez por mês a equipe partici-
pa também de um jogo-treino contra o 
time da Policia Federal. 

Primeiro
encontro
de corais

lota Centro
Cultural

do TRT/RJ

CÂNCER não é contagioso...

...mas SOLIDARIEDADE É! 

Rumo à X ONJT  

@

Servidores se apresentam no Centro Cultural do TRT 1 

TRT/RJ de azul e PF de branco e azul Treinos no Rio Ativa

A ANASTRA vai promover mais uma olimpíada. Participe!

CORRA PARA NÃO FICAR ATRÁS

X Olimpíada Nacional da 
Justiça do Trabalho

Belo Horizonte - MG
De 17 a 24 de setembro de 2011

Mais informações: 
www.anastra.com.br
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Em eleição realizada no dia 28 de 
abril, a chapa única ‘Ajuste pra Frente’ 
foi eleita para a direção da Associação 
dos Servidores da Justiça do Trabalho 
no Estado do Espírito Santo (Ajustes), 
biênio 2011-2013. 

Com expressiva votação, a chapa 
recebeu 185 votos válidos, segundo in-
formações da Comissão Eleitoral da as-
sociação, formada em março deste ano.

A posse da diretoria da Ajustes 
ocorreu no dia 03 de junho, às 19 horas. 

 Metas para o próximo biênio

O atual diretor-presidente da as-
sociação e presidente da chapa eleita, 
Lourimar Virgilio da Costa, avalia que 
a expressiva participação da categoria 
na votação foi reflexo do trabalho bem 
feito pela diretoria da Ajustes nesses 
últimos dois anos.

Lourimar também ressaltou as 
principais metas a serem cumpridas no 
próximo biênio: “Nossas prioridades 

Diretoria da Ajustes (ES)
é reeleita com votação expressiva

Chapa ‘’Ajuste pra Frente’ foi eleita no dia 28 de abril com 88% dos votos

Diretores eleitos da AJUSTES 

são o fortalecimento da arrecadação 
da associação e a modernização da 
comunicação da Ajustes com a cate-
goria e com a sociedade”, enumerou. 

Promover o turismo e os eventos 
esportivos e culturais, além de imple-
mentar convênios e prestar assistência 
jurídica aos servidores, também são 
metas da nova diretoria para o biênio 
2011-2013. 

CONSELHO FISCAL 

JULIO CESAR D PORTUGAL 

 

MEMBROS 

WALTER PINTO TEIXEIRA JUNIOR (SEMEQ) 

MARCO POLO BURAKOSWISK 

 

SUPLENTES 

ERNANI FERNANDES FILHO (SEOFI) 

MARLUS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA 
(SEVIS) 

SEBASTIÃO JOSE DA SILVA (SEMEQ) 

 

DIRETORIA 

Diretor Presidente 

LOURIMAR VIRGILIO R. DA COSTA (SEMEQ) 

Vice-Presidente 

GEORGE LUIZ BARCELOS SANTOS (GDSMO) 

1° Secretário 

CLAUDINEAS DE JESUS SOUZA (SEAMO) 

2° Secretário 

IDENILDES ESTÁCIO DUTRA JUNIOR (SEAMO) 

1° Tesoureira 

MARCOS DECOTE RODRIGUES (SEOFI) 

2° Tesoureiro 
  

ARNALDO GOMES SOARES (SEMEQ) 
  

Diretor Social 

ANTONIO CARLOS BARONE BARBIRATO 
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A Associação dos Servidores da 
Justiça Trabalhista do Estado de Goiás 
realizou no dia 07 de maio, a 2ª Fei-
joada da Asjustego, na Chácara Luar 
da Mata, em comemoração ao Dia das 
Mães.

 A feijoada foi preparada pelo vice-
presidente da associação, Carlos Al-
berto Aquino, e sua equipe. 

Além de um saboroso cardápio, o 
almoçou contou com show da banda 
Samba Maioral. Os associados marca-
ram presença e curtiram, durante toda 
à tarde, o pagode e a feijoada.

A primeira participação do TRT 
da 18ª Região, nos jogos olímpicos, 
ocorreu em 2010. O atleta Abel da Sil-
va Júnior, único representante goiano, 
inscreveu-se na modalidade judô e le-
vou para casa a medalha de ouro da 
competição. 

A consequência natural da parti-
cipação do medalhista foi o interesse 
de outros atletas e da administração 
do TRT, que não tem medido esforços 
na tentativa de auxiliar o deslocamento 
dos atletas para Belo Horizonte (MG).  

As informações, no momento que 
frechávamos esta edição, é que a de-
legação deverá comparecer com um 
grupo de aproximadamente 12 atletas.

2ª Feijoada Asjustego

Delegação de Goiás organiza-se para
a X Olimpíada Nacional da Justiça do
Trabalho em Belo Horizonte

Associação Goiana comemorou Dia das Mães com mais uma deliciosa feijoada

Almoço festivo reune associados

Carlos Alberto (de avental) e a equipe da cozinha

Desembargador Mário Sérgio Bottazzo recebeu diretores da Anastra

O desembargador Mário Sérgio Bottazzo, 
presidente do TRT da 18ª Região, tornou-se 
grande incentivador da participação dos servido-
res. Na reunião com os diretores da ANASTRA, 
comentou que a competição se enquadra na 
proposta do programa de 
qualidade de vida desen-
volvido no Regional. Dentro 
da proposta de incentivo 
ao esporte a 18ª Região 
vem realizando a prova de 
atletismo, 10.000 metros de 
corrida de rua, que carre-
ga o nome de “Corrida do 
TRT”, realizado no mês de 
novembro e que em 2010 
contou com 1.500 inscritos.
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O presidente do TRT da 
10ª Região, desembargador 
Ricardo Alencar Machado, 
reuniu-se com os dirigentes 
da ASDR para tratar assun-
tos envolvendo a represen-
tação do Distrito Federal e 
do Tocantins na X ONJT.

No encontro foi ressalta-
da a importância do impacto 

da atividade esportiva na qualidade de 
vida de servidores e magistrados. 

Grande incentivador da participa-
ção dos servidores, Ricardo Macha-
do afirmou ser testemunha de que o 
evento olímpico é a maior atividade de 
agregação da Justiça do Trabalho. O 
presidente da 10ª região confirmou o 
comparecimento à abertura e ao encer-
ramento dos jogos em Belo Horizonte. 

Seis equipes inscreveram-se para 
a disputa do troféu deste ano. Forma-
das apenas por servidores e magistra-
dos associados, as equipes disputam 
um campeonato que tem como tônico 
principal a amizade. 

No campo, gentilmente cedido pela 
“A! Body Tech”, reina a cordialidade e 
o respeito. Flaubert Santos, presidente 
da ASDR e da ANASTRA, comenta ”O 
saudável ambiente dos jogos estende-

se na área de trabalho demons-
trando que o convívio para o 
lazer é importantíssimo para a 
interação entre os colegas”.

Antônio Baião, atleta da 
equipe 9ª VTB,  afirma “ Conse-
guimos reunir colegas de diver-
sas faixas etárias  em torno de 
um campeonato só para servi-
dores e magistrados, tornando 
a disputa mais equilibrada”.

A equipe de vôlei feminino da 
ASDR está disputando o campeona-
to “Volei Capital”, que conta com os 
times Polícia Civil, Secretária de Edu-
cação/DF, CEF, Banco do Brasil, TCU, 
TCDF e Clube do Congresso. 

Andréa Marzagão disse que o time 

está evoluindo bem, com treinos aos 
sábados pela manhã, sob o comando 
do técnico Carlos Hipólito (Beto).

O grupo da ASDR conta hoje com 
Andréa Marzagão, Andréa Vianna, Cláu-
dia Inês, Cláudia Marcuzzo, Jacqueline, 
Juliana, Michelle, Thaís e Renata.

10ª Região (DF/TO) prepara-se para a X ONJT
Presidente do TRT10 recebe dirigentes da ASDR. Na pauta da reunião a pre-
paração dos atletas para a Olimpíada em MG

Campeonato de Futebol Society
consagra a amizade dos associados

Volei Feminino Equipe
disputa o “Volei Capital” 

Flaubert, des. Ricardo Alencar, Andrea, Eduardo

Antônio Baião (DF)

Cláudia, Renata, Jacqueline, Thaís, Michelle, 
Andréa Marzagão, Andréa Vianna.
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A ASTRISUTRA - Associação 
dos Servidores do Tribunal do Tra-
balho homenageou as mães asso-
ciadas com festa onde imperou a 
alegria. Como no ano passado, O 
Baile do Dia das Mães foi concor-
rido e os participantes lotaram a 
pista de dança desde o início. Hits 
musicais dos anos 70 atraiam to-
dos para descontraídas performan-
ces, tornando o ambiente alegre e 
saudoso das discotecas. O conta-
giante ritmo das músicas de Gloria 
Gaynor (Never Can Say Godbye, 
Raining Men e I Will Survive) e Villa-
ge People (Y.M.C.A e Macho Man) , 
dominou a primeira parte da festa. 

Após uma pausa para premia-
ções, com sorteios de aparelhos de 
TV, inclusive de  3 D, jóias, dezenas 
de kits de maquiagem e  voucher 
para clínicas de estética, o salão foi 
tomado por música brasileira, com 
predominância do pop e axé, com 
músicas conhecidas de Daniela 
Mercury e Ivete Sangalo.

Em grupos familiares as as-
sociadas divertiram-se muito. A 
memorável noite rendeu elogios e 
oportunidade do reencontro de co-
legas. Adelôr Alves Lopes afirmou 
”As pessoas trabalham anos a fio 

no mesmo local e constroem ami-
zades sólidas. Quando se reúnem, 
independente do local, a sintonia 
é perfeita.” e acrescentou “A cola-
boração diária torna todo o grupo 
uma enorme família”.

O diretor de esporte da Astrisu-
tra, Paulo Rogério de Almeida Lima, 
ressaltou a importância do encontro, 
uma tradição dos associados,  que 
sempre teve grande participação.

Diana Brasiliense, servidora do 
gabinete do ministro Walmir Oliveira 
da Costa, reuniu os filhos e aprovei-
tou o motivo para congraçamento  
familiar. Premiada com uma televi-
são de 40 polegadas, ela transbor-
dava alegria. Conversando com os 
amigos deixava visível a satisfação 
em participar da festa. Eufórica ela 
disse “A diversão com amigos e fa-
mília estreita laços de afetividade 
entre todos.” e complementou “A 
Astrisutra está proporcionando a 
consolidação das amizades.” 

Ao final os membros da direto-
ria da associação agradeceram a 
participação dos presentes e afir-
maram  o compromisso de levar  a 
administração com retidão, contan-
do sempre com a participação  e 
fiscalização dos associados. 

ASTRISUTRA

comemora  Dia 

das Mães com 

grande festa

Associadas divertiram-se

e congratularam-se com 

familiares e colegas

TST
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Minas Gerais
recebe Olimpíada Nacional

da Justiça do Trabalho
Mares de montanhas, deliciosos pratos típicos da re-

gião, gente hospitaleira. Os servidores de todo o Brasil en-
contrarão isso e muito mais em Belo Horizonte, capital 
mineira, que receberá, pela primeira vez, a Olimpíada Na-
cional da Justiça do Trabalho, de 17 a 24 de setembro.
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3ª Região
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Em 2011 a Olimpíada chega a sua 
décima edição. Segundo o presidente 
do Tribunal do Trabalho da Terceira Re-
gião, Desembargador Eduardo Loba-
to: “A localização geográfica de Minas 
Gerais facilitará o acesso dos atletas 
dos 23 regionais e do TST” e acrescen-
ta “A participação de grande número 
de delegações abrilhantará o evento”.

Como presiden-
te da Associação 
dos Servidores do 
Tribunal do Traba-
lho da Terceira Re-
gião – ASTTTER, 
entidade anfitriã 
desta Olimpíada, 
Cassius Drum-
mond afirma que o 
objetivo é “manter 
o excelente nível 

de organização e elevada confraterni-
zação que ocorreram nas edições an-
teriores”. Além disso, Cassius lembra 
uma característica inerente aos minei-

ros que estará presente em 2011: a 
hospitalidade.

A Olimpíada adquire um caráter 
ainda mais expressivo, já que este ano 
a Justiça do Trabalho comemora 70 
anos de história. 

José Carlos Xavier de Oliveira, vice-
presidente de Aposentados e Pensio-
nistas da ASTTTER e membro do Co-
mitê Olímpico da Anastra, é um grande 
entusiasta da prática esportiva. Ele está 
presente na Olimpíada desde a edição 
em João Pessoa (PR), em 2007, primei-
ro ano em que a ASTTTER participou. 
José Carlos convida todos os servido-
res do Brasil, atletas profissionais ou 
não, a comparecerem na X ONJT: “O 

mais importante não é ser atleta, é que-
rer colaborar com o seu grupo. Junte 
sua turma e venha somar a esse even-
to. Minas Gerais está de braços aber-
tos esperando pela sua participação”.

“A expectativa é que
possamos fazer essa

Olimpíada da forma tradi-
cional dos mineiros, que 
sempre se ressalta pela 

hospitalidade”

Verônica participou pela primeira vez em 2010,
Recife, na modalidade atletismo.

“A experiência foi ótima, muito enriquecedora, por toda a interação vivi-
da ali. Às vezes, por conta da lotação diferente, temos colegas do próprio 
regional com os quais acabamos não convivendo. Essa é uma boa oportu-
nidade, além do contato com outros regionais”.

Lindon Johnson participa desde 2007, na modalidade atletismo.

“A Olimpíada tem um papel muito importante que é o de despertar o ser-

vidor e a instituição para quebrar o sedentarismo, em prol da saúde. Além 

disso, ela promove integração com servidores de diferentes estados”.

Zé Carlos e Márcio Quintino
na Olimpíada de Recife

Eduardo Lobato e atletas

Lindon Johnson

Os participantes da X ONJT encon-
trarão em MG uma ampla variedade de 
opções de atividades diurnas e notur-
nas para levar a família e desfrutar do 
que há de melhor no estado.

Belo Horizonte é conhecida nacio-

nalmente como capital dos bares, que 
fazem a alegria dos mineiros e turistas. 
Mas há muito mais a se fazer nesta 
cidade e nas redondezas. Confira um 
breve roteiro com as melhores dicas 
selecionadas.

o que
fazer nos
TEMPOS
LIVRES

Sônia Verônica na Meia Maratona do RJ 2010

Cassius
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A quantidade e a diversidade de estabelecimentos aten-
dem a todos os gostos e bolsos. Na Avenida Prudente de 
Morais, na zona sul, há boas opções, um ao lado do outro. 
Se um está cheio – o que não raro acontece – é possível 
migrar para o seguinte sem muito esforço. Do Amarelim da 
Prudente para o Churrasquinho Santo Antônio, deste para o 
Peixe Boi ou para o Ponto do Espetinho, os trechos podem 
ser feitos facilmente a pé.

Bem próximo dali, no bairro Santo Antônio e na região 
da Savassi, há dezenas de botequins tradicionais. Boteco 

da Carne, Chamego’s Bar e o Via Cristina são alguns deles.
Quem prefere um pouco mais de sofisticação, pode es-

colher um dos bares nos bairros de Lourdes, Anchieta ou 
Sion, que também servem chopp. Há o Albano’s, Bar 222, 
Bar da Neca, Pinguim, Artesamalt, Bar Ideal e muitos mais.

Além desses e, em alguns casos um pouco mais afasta-
dos, há os bares que sempre participam do concurso anu-
al “Comida di Buteco”, com deliciosos tira-gostos. Bar do 
Zezé, Bar do Véio, Bar do Doca, Bar do Antônio, Barbazul 
são algumas boas opções que valem muito a pena!

Noite Belorizontina

Para Dançar 

Alambique Cachaçaria 
Av. Rajagabaglia
De terça-feira a sábado, reina a músi-
ca sertaneja. Local muito amplo.

Demodée
Hits dos anos 60, 70 e 80 embalam a 
noite, do rock a black music.

Paco Pigalle
Merengue, salsa e outros ritmos
latinos.

Engenho de Minas
Av. Bernardo Monteiro, 705,
Funcionários.
Ritmos musicais variados, com mui-
to forró e pagode.  Ambiente rústico 
agradável. Local amplo.

Cheio de Graça
Av. do Contorno, nº 5727 - Savassi 
Programação variada. Música serta-
neja (5ªF), anos 80 (6ª), samba (Sá-
bado  à tarde). Espaço médio.

Gamboa
Rua Sergipe, 1236 – Savassi
Dedicação ao samba de raiz.

Hard Rock Café
Localizado na maravilhosa Torre
do Belvedere. 
Programação variada com rock, zulk, 
pop, caribenho e outros ritmos. Local 
muito amplo.

Dos restaurantes mais simples aos 
mais requintados, a diversidade é o 
prato principal encontrado em Minas 
Gerais. Quem quer conhecer essa ter-
ra, não pode deixar de experimentar as 
receitas tradicionais da culinária minei-
ra como o feijão tropeiro, a vaca ato-
lada, o tutu à mineira, e o frango com 
quiabo e angu. Como sobremesa, as 
dicas são os deliciosos doces de com-
pota, doce de leite ou um pedaço de 
goiabada com queijo.

Alguns estabelecimentos tradicio-
nais na cidade são os restaurantes 
Dona Lucinha e Maria das Tranças, lo-
calizados na Savassi, e, também,  Pa-
ladino e Xapuri, na Pampulha.

CULINÁRIA TURISMO
Alguns pontos turísticos são parada obrigatória para o turista que se preza. 

Os atletas da X ONJT poderão visitar lugares como a praça da Liberdade onde 
fica a sede do governo mineiro, o parque das Mangabeiras, onde é possível ter 
uma bela vista de toda a cidade, e a lagoa da Pampulha, onde está situado o 
complexo arquitetônico de Oscar Niemeyer, com a igreja São Francisco de As-
sis, a Casa do Baile, o Museu de Arte e o Iate Tênis Clube.

Outros lugares imperdíveis: 

Museu de Artes e Ofícios
Praça Rui Barbosa (no prédio da antiga Estação Ferroviária) -  Centro

Primeiro museu brasileiro a se dedicar exclusivamente ao tema das artes, 
dos ofícios e do trabalho no país. Funciona nos prédios históricos da Estação 
Central de Metrô da capital mineira, com um acervo de mais de 2.150 peças, 
entre objetos e documentos dos séculos XVIII e XIX que contam um pouco do 
passado, da produção popular e das relações sociais do trabalho no Brasil.
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Vale Verde Alambique e
Parque Ecológico
Rodovia MG-50, km 39
Vianópolis (Betim)

Espaço de preservação ambiental, 
o Vale Verde é uma ótima opção para 
passeio. O lugar funciona como re-
serva natural, unindo beleza, cultura e 
lazer, na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Com diversos atrativos, o 
Parque Ecológico tem programação 
para toda a família, como passeio de 
charrete e pedalinho, trilha ecológica, 
tirolesa, exposição de pássaros raros e 
de orquídeas. 

Os adultos interessados ainda po-
dem conhecer o processo de produ-
ção da tradicional cachaça Vale Verde, 
por meio da visita ao próprio alambi-
que e ao museu que conta a história da 
bebida. Além disso, o parque possui 
um restaurante que oferece o melhor 
da cozinha mineira e internacional.

Funcionamento: 9h às 17h30 (de 
segunda a domingo, inclusive feriados)

Mercado Central
Av. Augusto de Lima, 744, Centro.

Criado para centralizar o abaste-
cimento da cidade de Belo Horizonte, 
funciona próximo a Praça Raul Soares 
desde 1929. O Mercado Central se tor-
nou um dos pontos de encontro mais 
tradicionais de Belo Horizonte.

Além das diversas lojas, que comer-
cializam desde aves e gaiolas a itens ali-
mentícios e artesanato, o espaço pos-
sui bares que reúnem, religiosamente, 
grupos de amigos amantes da cerveja 
gelada, do fígado com jiló, do peixinho 
e, também, de uma boa prosa mineira. 

Instituto Cultural Inhotim
Inhotim - Brumadinho

O Instituto Cultural Inhotim, ideali-
zado com a intervenção do renomado 
paisagista Roberto Burle Marx, é um 
grande espaço cultural, que abriga cole-
ções botânicas de diferentes partes do 
Brasil e obras de arte contemporânea. 
Em abril de 2010, os jardins do Inhotim 
receberam o título de Jardim Botânico, 
ressaltando sua importância como pa-
trimônio natural dos brasileiros. 

Lá, o turista vai encontrar pinturas, 
esculturas, desenhos, fotografias, ví-
deos e instalações de artistas brasilei-
ros e internacionais, além de espécies 
tropicais raras e uma reserva florestal 
da Mata Atlântica. Há diversas opções 
de alimentação, que vão de lanches rá-
pidos a pratos mais sofisticados. 

Museu Histórico
Abílio Barreto
Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade 
Jardim - Belo Horizonte/MG

O museu que fica na casa da anti-
ga Fazenda do Leitão, agrega itens que 
contribuem para a compreensão da di-
nâmica sócio-histórica de Belo Horizon-
te. Com um conjunto de itens constitui 
um acervo que conta os vários sentidos 
e trajetórias da cidade e de seus cida-
dãos. 

Para combinar gastronomia e cultu-
ra, visite também o Café do Museu Lo-
calizado no mezanino, onde poderá dis-
frutar de um cardápio contemporâneo 
aberto de terça a domingo para almoço 
e jantar. Das janelas do café é possível 
avistar a sala de exposições temporárias 
e o jardim centenário do museu. 

Cidades Históricas

Outras grandes atrações são Ouro Pre-
to, Mariana, Congonhas, Tiradentes, 
São João Del Rey e Diamantina. Sobre 
estes lugares veja no site da Anastra 
os roteiros, as distâncias e as dicas.

Acesse a página da
Anastratur no nosso site

e conheça um pouco mais
sobre os lugares: 

www.anastra.com.br

Museu de artes e ofícios

Inhotim

Vale Verde - parque ecológico
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•	 Quem	 pode	 participar? Poderão participar da 

Olimpíada todos os associados da ANASTRA (servidor 

efetivo, aposentado, requisitado ou magistrado da 

Justiça do Trabalho).

•	 Contribuição	 – Os associados interessados devem 

estar devidamente em dia com a contribuição mensal. 

Novos associados pagarão, apenas, a partir do mês 

de filiação.   

 

•	 Modalidades	 –	 Defina as modalidades nas quais 

competirá. O coordenador precisará dessa informa-

ção para inscrever os atletas. 

•	 Como?	Procure o responsável pela delegação do seu 

regional. As inscrições serão feitas pelo coordenador 

de cada equipe no site da ANASTRA. O atleta só poderá 

competir pela Entidade ou Regional onde esteja lotado. 

•	 Taxa	- O valor de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta 

reais), por atleta. Após o último dia de inscrições, as 

delegações receberão boleto com o valor total a ser 

pago. 

•	 Termo	de	Responsabilidade	- Como em todo evento 

esportivo, o atleta precisa comprovar estar apto a 

participar. Para isso, é exigido um Termo de Respon-

sabilidade declarando possuir atestado médico que 

declara estar em perfeitas condições físicas e men-

tais e apto a praticar as modalidades nas quais se 

inscreveu. 

•	 Regras	dos	jogos	-	Não esqueça de ler o regulamen-

to 2011 disponibilizado no site do evento. Os atletas que 

se inscreverem serão considerados conhecedores das 

disposições contidas no Regulamento.

Como Participar da X ONJT  

Bons treinos e boa sorte!

Mais informações acesse o site:

www.anastra.com.br 
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O Comitê Olímpico 2011, escolhido no início do mandato da 
nova diretoria, está atuando junto aos anfitriões mineiros e à pre-
sidência da ANASTRA, para garantir o sucesso de mais uma Olim-
píada Nacional da Justiça do Trabalho. 

Em abril os membros do comitê fizeram a primeira visita aos 
prováveis locais das competições e em maio divulgaram o regu-
lamento deste ano, após análises de sugestões das delegações. 

Como atua o Comitê Olímpico?
Quem participou dos jogos conhece alguns ou todos os 

membros do Comitê Olímpico e sabe a importância do trabalho 
desenvolvido pelo grupo. 

São eles que elaboram o conjunto de normas estabelecidas 
pelo Regulamento-Geral dos jogos e, assim que encerrada uma 
olimpíada, iniciam os trabalhos para o evento seguinte dando 
suporte para os próximos anfitriões. Na escolha dos locais dos 
jogos os membros do comitê visitam os locais um a um e dão 
instruções aos organizadores regionais.

Cabe ainda ao Comitê a definição das datas de inscrição das 
entidades, dos atletas e das modalidades. Uma vez com esses 
dados, o Comitê, conforme o número de inscrições das entidades 
nas modalidades elabora as tabelas dos confrontos.

A cada edição são feitas, pelo menos, três visitas ao local 
do evento antes da ONJT e, além do trabalho desenvolvido nos 
meses que antecedem o evento, durante os sete dias de jogos, 
os membros do comitê se reúnem diariamente para julgamento 
de recursos, balanço dos jogos, resultados, além de se dividirem 
para estarem presentes nos locais dos jogos dando suporte.

Na festa de encerramento, a alegria da entrega dos troféus e 
o anúncio dos campeões dividem espaço com a ansiedade gera-
da pela espera do anúncio da cidade que sediará a ONJT seguin-
te, a escolha e o anúncio são feitos pelo Comitê Olímpico.

Veja a composição do Comitê Olímpico 2011 

 
Vice-Presidente 
 
Yonaldo Carlos Estevão da Costa  -  21ª Região (RN) 
 
 
Membros titulares 
 
Marcus Vinicius Reis de Alcântara - 20ª Região (SE) 
 
José Carlos Xavier de Oliveira - 3ª Região (MG) 
 
Eduardo Gonçalves Silva - 10ª Região (DF/TO) 
 
Deborah Ceneviva Vicentini - 7ª Região (CE) 
 
 
Convidado 
 
Edmilson Marinho de Araujo - 11ª Região (AM/RR) 
 
 
Suplentes 
 
Alexandre Paz Garcia - 4ª Região (RS) 
 
João Marcos Cordeiro Cavalcanti - 6ª Região (PE) 
 
 

Presidente 
 
Kolberg Luna Freire Lima - 21ª Região (RN) 
 

Comitê Olímpico 2011 

Dúvidas e 
sugestões? 

Entre em contato 
através do e-mail 
comite@anastra.

com.br

Joao Marcos (PE) e Kolberg (RN)

Deborah (CE) e José
Carlos (MG)

Edmilson (AM) e Yonaldo (RN)

Eduardo (DF e TO) e

Kolberg (RN)

Alexandre (RS)

Marcus Vinicius (SE)
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Criada em 1997, a Associação dos 
Servidores da Justiça do Trabalho da 
20ª Região (ASTRA XX), chega ao dé-
cimo quarto ano de existência com a 
satisfação de um trabalho bem desen-
volvido. A associação conta hoje com 
um quadro de associados com prati-
camente todos dos servidores ativos 
e inativos e também alguns juízes e 
desembargadores do TRT de Sergipe. 

A associação congrega os associa-
dos através de atividades sociais, cul-
turais e recreativas em busca de estar 
sempre presente na vida dos servido-
res, dentro e fora do ambiente de traba-
lho, gerando uma continuação para o 
vinculo associativo. Através de convê-
nios e parcerias os associados desfru-
tam de privilégios sempre com um di-
ferencial de atendimento e vantagens, 
inclusive para os dependentes.

A ASTRA XX prepara anualmente 

um calendário que destaca datas es-
peciais como: Aniversariantes do Mês, 
com sorteios de brindes diversos; Dia 
Mundial da Mulher, onde uma surpresa 
é sempre ofertada para aquelas que 
merecem mais que um dia especial; 
o São João, com o famoso FORRÓ 
ASTRA, uma verdadeira reunião de as-
sociados, dependentes e convidados; 
Confraternização de Fim de Ano e o 
Trainner, que é o treinamento esportivo 
para os atletas interessados em partici-
par da Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho. 

As parcerias com eventos do ca-
lendário anual do TRT20 também mar-
cam a atuação da ASTRA XX, numa 
comunhão de cooperativismo e parti-
cipação, através do PROGRAMA BEM 
VIVER TRT 20 em ações como a Gin-
cana Cultural, orgulhando-se em ser a 
responsável pela distribuição de brin-

quedos arrecadados durante o evento 
para o maior numero possível de enti-
dades carentes.

O esporte também faz parte dos 
trabalhos desenvolvidos pela ASTRA 
XX. A instituição está sempre presente 
em eventos esportivos no estado de 
Sergipe e também nas Olimpíadas Na-
cionais da Justiça do Trabalho, promo-
vida pela ANASTRA, se destacando por 
ser uma das fundadoras. O presidente 
da associação, José Cleonâncio Mace-
do, afirma: “A ASTRA XX se engajou no 
projeto olímpico por saber da importân-
cia desse intercâmbio a nível nacional, 
para gerar novos valores, buscar apri-
moramento de suas atividades sociais, 
discutir os interesses comuns” e com-
plementa “ é claro que  aproveitamos 
a oportunidade para conhecer colegas 
novos e rever velhos amigos, surgidos 
nesses saudáveis encontros.” 

ASTRA XX completa 14 anos 

Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros (Foto: sxc.hu)
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Com posse da nova diretoria a As-
sociação dos Servidores da Justiça do 
Trabalho – 19ª Região (ASSTRA XIX) 
buscou aproximação com os asso-
ciados. Eventos e comunicação com 
informações de interesse da categoria 
são as prioridades. 

O Carnaval foi surpreendente até 
para os mais otimistas diretores da 
ASSTRA XIX.  O bloco “Vara na Madru-
gada”, nome foi escolhido por votação 
e a sugestão partiu do servidor Tadeu 
Costa, Setor de Apoio a Execução. 
O bloco ganhou as ruas do histórico 
Bairro do Jaraguá, com mais de 200 
associados e familiares, conquistando 
a população com alegria. A marchinha, 
irreverente e divertida, de autoria dos 

servidores Tadeu Costa e Alberto Mi-
rindiba embalou os animados foliões. 

A semana do Dia das Mães tam-
bém foi marcante para a nova direto-
ria. Com grande dedicação da asso-
ciação, as mães do TRT 19 receberam 
atenção especial com direito a massa-
gens, hidratação, escovinhas e todo 
tipo de embelezamento merecido. 

A satisfação da nova diretoria 
está focada em proporcionar aos as-
sociados, que vivem no dia a dia em 
trabalho tão sério e de tanta respon-
sabilidade, momentos de alegria e di-
versão.  O próximo desafio é levar 
para Belo Horizonte (MG), a maior 
delegação de Alagoas já vista nos 
jogos olímpicos da ANASTRA. 

ASSTRA XIX
cada vez mais perto do associado

Mércia Brandão aproveitou as atividades da semana das mães.

Servidores se divertem atrás do bloco Vara na Madrugada
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Nova Coordenação do Grupo de Esportes do TRT da 
6ª Região – PE (Grude 6) tomou posse e iniciou as ativi-
dades culturais, treinamentos sistemáticos e trabalhos em 
prol da participação dos magistrados e servidores na X 
Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. 

O Grude 6 coordenado pelos ser-
vidores do Admilson Júnior, Adriana 
Barros, Airton Cavalcanti, João Mar-
cos Cavalcanti e Vera Lúcia Vieira, 

dispõe de um calendário volta-
do para a integração e bem es-

tar físico e mental dos que com-
põem o TRT6. As atividades previstas 

consistem em treinamentos sistemáticos 
orientados por profissionais em diversas 
modalidades (atletismo, basquete, futsal, 
futebol society, handebol, vôlei e tênis de 
mesa), além de eventos no Carnaval e no 

São João, trilhas, torneios esportivos, pas-
seios ciclísticos, entre outros. 

Os coordenadores do grupo de esportes 
foram recebidos pelo presidente do Tribunal, 

desembargador André Genn, para tratar da X ONJT. Eles 
pleitearam o pedido de apoio institucional à realização do 

Coordenadoria do GRUDE 6 (PE)
inicia trabalhos de 2011

Treinos para participação na X ONJT faz parte do calendário do Grupo de Esportes

O desembargador André Genn recebe a revista da Anastra

Mais informações:

www.grude6.com.br

evento esportivo, além da liberação do ponto de magistra-
dos e servidores que participarão do evento.  

Durante a visita, André Genn afirmou que dará todo 
apoio necessário à realização das olimpíadas e participação 
efetiva da equipe de atletas do TRT6. Na ocasião, foi entre-
gue ao presidente um exemplar do Magazine Anastra com 
o registro da cobertura da IX ONJT, realizada no Recife/PE 
em 2010. A delegação pernambucana é uma das principais 
competidoras das olimpíadas, tendo conquistado um vice-
campeonato e quatro títulos de campeã do evento.
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Durante o ano inteiro atletas de 
todo o Brasil se preparam para partici-
par da Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho. Dedicação e esforço fa-
zem parte da rotina dos personagens 
principais desse evento que 
cresce a cada edição. 

Com a aproximação da 
X ONJT a Magazine ANAS-
TRA entrevistou Ana Christina 
Carneiro Cavalcanti, atleta da 
Paraíba, destaque no voleibol. 
Ela participou de todas as edi-
ções e fala sobre a importân-
cia do esporte em sua vida.

Magazine ANASTRA - Conte-
nos sobre sua participação 
nas Olimpíadas Nacionais da 
Justiça do Trabalho.
Ana Christina - Participei de todas as 
Olimpíadas, inclusive a primeira, que 
foi aqui em João Pessoa.  Na primei-
ra, não teve competição de voleibol, 
então, competi na modalidade de tê-
nis de mesa. Nas demais, competi na 
modalidade de voleibol de quadra e, 
algumas vezes, de praia, também, por 
duas vezes na de tênis de mesa.

Magazine ANASTRA - Há quanto tem-
po você pratica vôlei e quais as con-
quistas que já teve?
Ana Christina -  Pratico voleibol des-
de os nove anos. Joguei pela seleção 
e Federação Paraibana, bem como fiz 
parte do time do Clube Cabo Branco 
da minha cidade. Praticamente conhe-
ci quase todo o Brasil em competições 
tipo (JEB’S, JUB’S, da Confederação 

e entre clubes). A Paraíba sempre se 
mantinha entre a 2ª e 3ª Divisão. En-
tão, em um ano éramos campeãs da 3ª 
divisão e no outro éramos rebaixadas. 
Na minha época a convocação para 

a seleção era entre todas as escolas. 
Hoje, a escola campeã é que represen-
ta o Estado. Então, todo início do ano 
era um orgulho receber das mãos do 
diretor da escola a referida convoca-
ção, além do mais, sempre tive privilé-
gios e bolsas de estudos. 

Magazine ANASTRA- Como você se 
prepara para a olimpíada?
Ana Christina -  Faço academia o ano 
inteiro e cuido da minha alimentação.

Magazine ANASTRA - Quais dificul-
dades você encontra na prática desse 
esporte?
Ana Christina - Minha maior dificulda-
de é o horário. Pois estou desde o ano 
passado cursando direito à noite, mas, 
sempre arranjo um tempinho, princi-

palmente aos sábado.

Magazine ANASTRA - Fale sobre os 
benefícios que o voleibol traz para sua 
saúde?

Ana Christina - Os benefícios 
são milhares. Dentre eles: 
manter a forma e as taxas cor-
porais, e principalmente, aju-
da a diminuir o stress – Sem-
pre falo para as colegas que 
enquanto eu jogar não preci-
sarei de psicólogos.

Magazine ANASTRA - Como 
é a integração do time de vôlei 
da ASTRA 13?
Ana Christina -  Fantástica, 
nossa equipe é bem integra-
da, tendo como principal ca-

racterística o respeito e a amizade.
Não posso deixar de citar o nome do 
nosso técnico, Figueiredo. Ele é um 
excelente líder e contribui muito para 
nossa integração. 

Magazine ANASTRA - Quando o time 
da Paraíba inicia os treinos para a 
ONJT?
Ana Christina -  Geralmente iniciamos 
os nossos treinamentos seis meses 
antes das olimpíadas. 

Magazine ANASTRA - Você participa 
de outros campeonatos também? Se 
sim, quais? 
Ana Christina - Sim, existem na nos-
sa cidade campeonatos master entre 
clubes. Sempre que podemos nós 
participamos.

PAIXÃO PELO VÔLEI
Atleta fala sobre importância do 
voleibol e a participação nos jogos 
olímpicos da ANASTRA

Meninas do vôlei que representam a ASTRA 13

Ana Christina

Paraíba
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Para incentivar a prática de espor-
tes e promover confraternizações, os 
dirigentes da Associação dos Servido-
res do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (RN) - ASTRA 21,investi-
ram na construção de uma sede social 
localizada no distrito de Pium, há 15 
km de Natal.

Inauguradoem 1999, somente 
com um campo de futebol, hojeo clu-
be conta com uma casa-sede e salão 
com capacidade para 800 pesso-
as, salão de jogos, serviço de bar e 
restaurante, piscina adulta e infantil, 
quadra de areia para prática de vôlei 
e futevôlei, parquinho infantil, duas 
churrasqueiras individuais e ampla 
área para lazer e entretenimento. 

Além de toda a estrutura oferecida, 
a sede conta, ainda, com um campo 
de mini-futebol que é considerado um 
dos melhores do estado. Ele é usado 
nas noites de terça-feira, para uma tra-
dicional “pelada” entre os associados, 
dependentes e amigos, enquanto que 

as manhãs dos sábados são reserva-
das para as partidas do campeonato 
de mini-futebol.

A sede social funciona todos os 
sábados, domingos e feriados até às 
17h, e o acesso para o associado é fei-
to através da apresentação da carteiri-
nha. Dentro das imediações do clube é 
garantido ao associado dispor de tudo 
o que compõe o clube social, inclusive 
aos dependentes, desde que acompa-
nhado do titular.

A associação dispõe de calendário 
anual com diversos eventos sociais, 
como festa junina, festa do Dia do 
Servidor e confraternização natalina.O 
esporte também integra as atividades 
anuais. No mês de fevereiro é realiza-
do a abertura do ano social/esporti-
vo, com as disputas de um torneio de 
mini-futebol que conta com equipes 
próprias do TRT/RN, e também com 
equipes convidadas de outras entida-
des ligadas ao Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte, como o TRE, o Tri-

bunal de Justiça, a Justiça Federal e a 
OAB/RN, além de colegas de associa-
ções regionais do Brasil, como a AS-
TRA 13, ASTRA 20, TRT/PE e TRT/CE.

Para Kolberg Luna Freire, presiden-
te da ASTRA 21 e presidente do Comi-
tê Olímpico da ANASTRA, “o esporte é 
a melhor forma de integração entre as 
pessoas. Temos um campeonato de 
mini-futebol que está em seu 12º ano 
consecutivo e que tem a participação 
de todos os segmentos do Judiciário 
do RN, e isso facilita a interação entre 
os órgãos.” Concluindo ele afirmou “A 
presença dos colegas dos outros re-
gionais aqui no torneio início sempre 
é uma prova de que há confiança no 
nosso trabalho e a certeza do reencon-
tro com os amigos”.

Este ano, além do mini-futebol, pa-
ralelamente foi realizado torneio de vôlei 
de praia, vencido pela dupla João Mar-
cos/Márcio André, do TRT/PE, que é 
penta-campeã da modalidade na Olim-
píada Nacional da Justiça do Trabalho.        

LAZER E INTEGRAÇÃO
na sede-social da ASTRA 21 (RN)

Espaço de 5.000m² oferece várias opções aos associados do Rio Grande do Norte

Imagem da ASTRA 21 diurna 

Imagem da ASTRA 21 noturna

Equipe do TRT/PE com a presença do Moura,
ex jogador profissional pelo Sport

Yonaldo/Rodrigues (ASTRA 21) versus João Marcos/Márcio (TRT-PE)

Flaubert, Kolberg, Gilson, Alexandre, João Marcos e Deborah, 
membros da diretoria e do comitê olímpico da Anastra
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As servidoras do TRT7 Silvia Cás-
sia Saraiva Carneiro e Vera Lúcia de 
Almeida Miranda participarão do USA 
Voleibol Open de 27 de maio a 5 de 
junho, no Texas (EUA). 

O campeonato americano de vôlei 
que acontece cada ano em um estado 
dos Estados Unidos, tem várias cate-
gorias, de universitário a infantil. Pa-
íses de todo o continente americano 
são convidados a participar das com-
petições masters de vôlei com times a 
partir de 35 anos. Serão 8 times mas-
culinos e 7 femininos representando 
o Brasil. É a segunda participação do 
Ceará no campeonato. 

Sobre a sensação de representar 
o Brasil, Silvia diz:  “De repente um so-
nho chega a nossa mão. O caminho 

começou com o nosso envolvimento 
com a Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho, organizada pela Anas-
tra.” Completando ela afirma “ Graças 
a Deus o mundo está se abrindo para 
nós.”  A atleta comemora a oportuni-
dade criada a partir do incentivo da 
equipe do Ceará e da administração 
do  TRT da 7ª Região.

Vera Lúcia também está de malas 
prontas para participar da experiência 
internacional. Dedicada nos treinos, 
para bons desempenhos na X ONJT e 
no campeonato americano, ela afirma: 
“ O vôlei  foi um resgate da vida de atle-
ta, antes jogava  handebol.” Vera Lúcia 
diz que a sensação de fazer parte de 
uma equipe, de construir novas amiza-
des e superar metas traz garra ao dia-

a-dia. Das palavras delas vislumbra-se 
até um lema “Vontade de vencer e es-
pírito de equipe!” 

O convite partiu da técnica do 
time, Maria Guilhermina Gondim, que 
já participou de 4 edições do evento 
internacional.  Além de Verinha e Sil-
vinha, como são conhecidas no Tribu-
nal, a equipe é composta por pessoas 
de outros clubes cearenses. 

Os planos das atletas cearenses 
não param por aí. Elas pretendem par-
ticipar da Olimpíada Mundial Master,  
de  4 em 4 anos, com estréia marcada 
na Itália (2013). 

Boa sorte às atletas! 

DO
CEARÁ 
PARA O
MUNDO

Servidoras do TRT 7 participarão de campeonato de vôlei no EUA

Em 2007 o TRT 7 participou pela 1ª 
vez da Olimpíada Nacional da Justiça 
em João Pessoa-PB, levando 13 atletas. 
Gostaram tanto que, com o apoio da 
administração, sediaram em Fortaleza 
no ano seguinte, a VII ONJT, receben-
do 780 atletas e familiares. A delegação 
cearense cresceu e nas duas olimpí-
adas seguintes: Aracaju-SE (2009) e 

Recife-PE (2010) foram 80 atletas.  
A direção do TRT 7 está cada vez 

mais engajada no movimento pró-es-
porte, promovendo atividades objeti-
vando a qualidade de vida do servidor 
e, este ano, instituiu a Olimpíada Inter-
na do TRT 7, com 215 atletas inscritos 
que tem como objetivo promover a in-
tegração entre os servidores e magis-

trados da Justiça do Trabalho do Cea-
rá, bem como preparar os atletas que 
participarão da X Olimpíada Nacional 
da Justiça do Trabalho. 

A Olimpíada Interna ocorrerá de 27 
de junho à 1º de julho de 2011, como  
parte do “Projeto Qualidade de Vida” 
a ser implementado ainda este ano no 
Regional.

Participação do TRT 7 na ONJT

LAZER E INTEGRAÇÃO
na sede-social da ASTRA 21 (RN)

Silvia e Verinha
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A Associação dos Servidores do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (ASTRA XVI) completou, em 
maio deste ano, 5 anos de existência.

 A associação surgiu da iniciativa 
de um grupo de amigos, servidores do 
TRT da 16ª Região (MA), que se en-
contravam aos finais de semana para 
uma boa partida de futebol, nas areias 
da praia do Calhau, em São Luís. 

Durante anos essa rotina se repe-
tiu até a ocorrência da primeira partici-
pação na Olimpíada Nacional da Justi-
ça do Trabalho (2005), em Belém (PA), 
com apenas 14 representantes, dividi-
dos em três modalidades, futebol, na-
tação e tênis de campo. 

No ano seguinte, a idéia se con-
cretizou e em maio de 2006 nascia a 
ASTRA XVI, com filiação imediata de 
aproximadamente 50 servidores. 

Hoje a associação conta com 145 
associados, dos quais trinta por cento 
integra a delegação nos jogos promo-
vidos pela ANASTRA. 

Em cinco anos de existência a 
associação já promoveu várias ativi-
dades recreativas e sociais, das quais 

ASTRA XVI:
5 anos de trabalho e crescimento

Associação que começou no futebol de praia hoje é sucesso entre servidores do TRT 16

Atletas Maranhenses na abertura da IX ONJT

se orgulha, pois consegue congregar 
a cada edição uma maior participação 
de associados e dependentes. Priman-
do pelos detalhes e esforçando para 
alcançar a satisfação em cada evento, 
estimula o convívio e o engajamento 
social dos servidores e familiares.

As festas de fim de ano, bailes de 
Carnaval, festejos de São João, come-
moração do dia dos pais e mães são 
sempre motivos de muitos comentários 
nos dias que sucedem 
ao evento, no âmbito do 
TRT, pois conseguem 
mobilizar a atenção de 
quem participa e enche d e 
orgulho a diretoria que 
trabalha incansavelmente 
para proporcionar momentos 
marcantes para os servidores.

 O esporte continua sendo 
motivo que une os associados. 
A associação estimula, intensa-
mente, a prática esportiva com 
a finalidade de alcançar saúde, 
bem-estar, auto-estima e valori-
zação pessoal.  

É notável o crescimento da re-

presentação do Regional. Atualmente 
a ASTRA XVI participa em 16 modali-
dades na Olimpíada Nacional da Justi-
ça do Trabalho. 

A presidente da associação, Silvia 
Maria Pontes de Castro afirma “Muito 
já se alcançou e mais ainda vamos 
buscar, sempre almejando o principal: 
a satisfação de quem representamos.” 



www.anastra.com.br 31

A diretoria da Associação dos Ser-
vidores da Justiça do Trabalho da 8ª 
Região (ASTRA 8) firmou convênio 
com a Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB), no dia 12 de maio, no 
Foro Trabalhista de Marabá.

O diretor financeiro da ASTRA 8, 
Edmundo Pereira, e o presidente da 
AABB, Ernildo Ramalho, assinaram o 
convênio que permite aos associados 
frequentar o clube.

O convênio teve iniciativa e apoio 

irrestrito do Juiz Federal 
do Trabalho, Jônatas 
dos Santos Andrade, da 
2ª Vara do Trabalho de 
Marabá, que não mediu 
esforços para o sucesso 
do empreendimento.

O projeto é pioneiro 
e deverá ser estendido 
para as demais cidades 
onde houver associados 
da ASTRA 8. 

Novo convênio da ASTRA 8
Associados agora podem frequentar a AABB

A tradição da 
delegação do Pará 
nos jogos olímpi-

cos da Justiça 
do Trabalho será 
mantida, o gru-

po de atletas está se preparando para 
as disputas em Belo Horizonte (MG) e 
buscará bons resultados.

Um rápido olhar para os últimos 
anos demonstra que a 8ª Região con-
quistou 64 medalhas de 2007 a 2010, 

inclusive batendo recordes com a atle-
ta Maria Antônia O. Matos, atletismo, e 
Sammy J. Costa Barros, natação.

Confira as medalhas conquistadas 
no período:

ASTRA 8  e AABB firmam parceria

Equipe de atletas prepara-se
para a X ONJT em Minas Gerais

 

ONJT Ouro Prata Bronze Total Colocação Geral 

2007 - João Pessoa (PB) 9 3 5 17 2º lugar 

2008 – Fortaleza (CE) 10 5 4 19 5º lugar 

2009 – Aracaju (SE) 5 6 6 17 8º lugar 

2010 – Recife (PE) 9 1 1 11 4ª lugar 
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Em estado de greve, os servidores 
do TRT 11 realizaram no dia 12 de abril, 
em frente à sede do órgão, mobilização 
pelo reajuste de 31% nos vencimentos, 
previsto no PL 6613/09. Sem aumen-
to desde 2006, a categoria cobrou a 
aprovação do projeto que tramita na 
Comissão de Economia e Finanças do 
Congresso Nacional.

“Não estamos nem pedindo au-
mento, mas a reposição das perdas in-
flacionárias acumuladas nesse período 
de cinco anos”, explicou o presidente 
do Sindicato dos Servidores da Justiça 
do Trabalho no Amazonas e Roraima 
(Sitra-AM/RR), Luis Claudio Corrêa. 

A manifestação contou tanto com 

a participação de servidores do prédio 
do TRT, na Tefé, quanto do Fórum Tra-
balhista de Manaus.

 A ‘greve branca’ também aconte-
ceu dentro dos próprios setores do tri-
bunal, onde muitos trabalhadores cru-
zaram os braços em protesto pela falta 
de atenção do governo federal às suas 
reivindicações. “Não queremos prejudi-
car a sociedade e, conforme acordado 
com a direção do tribunal, 40% dos ser-
vidores continuaram atendendo ao pú-
blico, mas os outros 60% pararam, pois 
a lei ampara a luta do trabalhador por 
seus direitos e não abrimos mão dessa 
prerrogativa”, afirmou o vice-presidente 
do Sitra-AM/RR, Allan Kardec Farias.

Com o objetivo de chamar a aten-
ção dos servidores para os perigos das 
doenças provenientes do trabalho, o 
Sitra-AM/RR promoveu no último dia 29 
de abril o Dia da Saúde, com ativida-
des tanto no prédio Fórum quanto na 
sede do TRT, em Manaus.

Aferição de pressão arterial, do 
nível de glicemia, análise capilar, mas-
sagem terapêutica e vacinação contra 
gripe foram alguns dos benefícios ofe-
recidos aos servidores, que aprovaram 
a iniciativa. “Nossa intenção foi propor-
cionar um dia de conscientização ao 
servidor sobre os cuidados que precisa 
ter com a saúde e divulgar alguns dos 
benefícios disponibilizados por nossos 
conveniados”, diz o presidente do Sin-
dicato, Luis Cláudio Corrêa.

A data também marcou o lança-
mento oficial da ginástica laboral nos 
diversos setores do regional, moti-
vando muitos servidores parar alguns 
minutos para cuidar da saúde e bem 
estar no trabalho. A ginástica laboral é 
um projeto que será realizado diaria-
mente nos setores.

Entre as atividades mais requisita-
das está a massagem relaxante, feita 
por massoterapeutas profissionais. 
Também na lista das mais procura-
das encontra-se a vacina contra gripe 
H1N1.  O servidor José Carlos da Silva 
Massulo, da Distribuição, comentou: 
“Aproveitei o benefício para evitar a 
correria dos postos de saúde, já que 
teria mesmo de fazer a imunização”,  
para ele a iniciativa foi muito válida.

Com a aproximação do fim do pri-
meiro semestre, muitas equipes já co-
meçam a intensificar seus treinamentos 
para a X Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho. 

Em Manaus não é diferente, e atle-
tas que começaram os preparativos 
bem cedo, querem acelerar ainda mais 

o ritmo dos treinos. 
É o caso da equipe de Futsal, que 

vem trabalhando desde janeiro, no 
CSU do Parque Dez, todos os sábados 
pela manhã, e em março começou a 
fase das disputas de amistosos, saindo 
para ginásios como o do São Francis-
co, onde já enfrentou grandes equipes.  

Servidores do 
TRT 11 (AM/RR) 
cobram reajuste 

salarial

Manifestação pelo PCS

Servidores fazem Ginástica laboral no TRT 11

Servidores participam do Dia da Saúde

Servidores participam do Dia da Saúde

X Olimpíada: 
Equipe de

Futsal inicia
preparativos 
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Servidores fazem Ginástica laboral no TRT 11

Servidores participam do Dia da Saúde

Comissão apuradora

Aconteceu no dia 14 de março de 
2011 a eleição para composição da di-
retoria e conselho fiscal do Sindicato 
dos Servidores da Justiça do Trabalho 
(SINSJUSTRA RO/AC), para o biênio 
2011/2013. 

Dois anos a frente do SINSJUS-
TRA, Antônio Batista de Souza foi ree-
leito e afirma que o resultado do pleito 
reflete a satisfação dos servidores com 
a atual gestão. Ele afirmou:“Esse resul-
tado de nos reconduzir ao comando da 
direção, reforça nossa responsabilida-

de com os servidores. Não podemos 
apenas fazer bem, temos a obrigação 
de fazer melhor na representação dos 
direitos da categoria”. Batista acres-
centou: “Estamos lisonjeados e gra-
tos, mas não podemos desconsiderar 
o aumento da responsabilidade que 
esse resultado demanda”. 

Em Porto Velho houve uma urna 
fixa na sede administrativa do sindicato 
além de uma urna volante que percor-
reu sedes do tribunal. Urnas foram en-
caminhadas também para o interior do 

Estado de Rondônia bem como para 
o Estado do Acre. Para concorrer à 
diretoria do Sindicato houve inscrição 
apenas da chapa “CORAGEM E COM-
PETÊNCIA COMPROVADAS” e para 
o conselho fiscal tiveram seis nomes 
onde os cinco mais votados foram os 
titulares e o sexto o suplente. 

Confira abaixo os membros da di-
retoria e conselho fiscal para o biênio 
2011/2013.

ELEIÇÕES
SINSJUSTRA
BIÊNIO 2011/2013

Presidente do sindicato é reeleito com mais de 85% de aprovação

DIRETORIA CONSELHO FISCAL 

Presidente Olegário de Oliveira Reis  

Antônio Batista Antônio Feitosa da Rocha Filho  

Vice-Presidente Alice Moraes Moreira  

José Hélio          Carlos Augusto Cipriano dos Santos  

Sec. Geral Iran Roseo dos Santos  
Ociney Sobreira  
1° Secretário Suplente Fiscal 

Gérner Márcio  Francisco Eduardo Lima Feitosa 

2° Secretário  
Valério Lorenço  

1° Tesoureira  

Fátima Marissue  

2° Tesoureiro  
Kaio Brasil  

Sub Diretoria do Interior  

Carmelinda Ramos de Farias  

Suplente  

José Augusto Oliveira  

 
 

 

Servidora votando

Presidente reeleito assina termo de posse

Rondônia/Acre
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dependentes mais um serviço de qualidade!

Pela ANASTRATUR você e sua família viajam
para o Brasil e exterior com 5% de desconto!

Disponibilizamos serviços de pesquisa, reserva
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Um deles pode ser seu próximo destino!
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A diretoria da ANASTRA tem incentivado os filiados a elege-
rem um representante para o Conselho Nacional, composto por 
um representante do TST e um de cada Regional. O conselheiro 
é a voz dos associados junto à associação, auxilia a diretoria 
executiva em assuntos importantes e democratiza as decisões.  

 Eleitos pelos filiados de cada Regional, para o mandato 
de três anos. Eles são responsáveis pela definição do valor 
da contribuição mensal dos associados, sobre as reformas do 
Regimento Interno, coleta de ideias e propostas que sejam de 
interesse nacional.  São também o contato regional para divul-
gação das decisões, convênios e ações da ANASTRA.      Cabe 
também ao conselheiro promover a interação da diretoria da 
ANASTRA com as demais associações e entidades represen-
tativas dos servidores da Justiça do Trabalho no âmbito de sua 
região, com intuito de buscar interesse dos servidores e fortale-
cimento de suas entidades representativas. 

Segundo o presidente da ANASTRA, Flaubert Barbosa, o 
objetivo é se aproximar dos filiados, ele afirmou: “Queremos sa-
ber as necessidades de cada associado em cada Regional e no 
TST. Estamos trabalhando para estreitar os laços com todos os 
associado.” 

 A primeira reunião de 2011 do Conselho Nacional da 
ANASTRA aconteceu em abril, em Minas Gerais. Os Regionais 
que ainda não elegeram um representante podem promover 
assembleia a qualquer momento e comunicar formalmente a 
ANASTRA sobre a escolha. Os interessados podem entrar em 
contato com a secretaria, telefone 061-32027373 e e-mail co-
municacao@anastra.com.br, para orientação sobre organiza-
ção simples da assembleia. 

Conselho Nacional da ANASTRA:
a voz dos associados 

Primeira reunião 2011 do Conselho Nacional em Belo Horizonte (MG)

Confira a formação do Conselho Nacional atual:   

Paulo Rogério Lima (TST) 

Marcus Alfredo (3ª Região-MG) 

Alexandre Paz Garcia (4ª Região-RS) 

Airton Cavalcanti (6ª Região-PE) 

Silvia Carneiro (7ª Região-CE) 

Andréa Marzagão (10ª Região-DF/TO) 

Edmilson Marinho de Araújo (11ª Região- AM/RR) 

Alexandre Moreira Gouveia Santos (13ª Região-PB) 

Tatiana Satomi Kassaoka (14ª Região-RO/AC) 

Lourimar Virgílio Rodrigues da Costa (17ª Região-ES) 

José Helder Paiva (19ª Região-AL) 

José Cleonâncio de Santana Macedo (20ª Região-SE) 

Francisco Gilson Vieira de Lacerda (21ª Região-RN)    

 

PARTICIPE
 das decisões da 

ANASTRA.
Venha completar o quadro de 

representação regional.
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CONVÊNIOS

 

A Bancorbrás atua na área de turismo 
com pacotes de viagem e hospeda-
gem em mais de 4.000 hotéis no Brasil 
e no exterior e oferece aos associados 
da Anastra, preços com 10% de des-
conto na aquisição de títulos.

Contato: (61) 3225-5920

 

Associados ANASTRA agora podem 
comprar os melhores produtos com 
toda a tecnologia Sony, sem ter que 
sair de casa e com preços especiais.

www.sonystyle.com.br 

Administração, consultoria e correta-
gem de seguros. Seguros diferencia-
dos para os filiados Anastra e depen-
dentes em 07 x sem juros. 

Contato: (61) 3344-6220 / 3344-9178

Cursos a distância de Graduação, 
Pós-Graduação e Extensão com 10% 
de desconto para associados e depen-

dentes. Válido para alunos novos e já 
matriculados. Não acumulativo.

Contato: (61) 3356-9000

Localizado no Setor Hoteleiro Sul (área 
central do Plano Piloto), ao lado de dois 
Shopping Centers e a 200 metros do 
Parque da Cidade. O Hotel Carlton Bra-
sília é mais uma opção para associados 
ANASTRA que procuram hospedagem 
de qualidade na Capital Federal.

Reservas: (61) 3224-8819

Atlantica Hotels Internacional é uma das 
maiores administradoras hoteleiras mul-
timarcas independentes da América do 
Sul, com mais de 70 empreendimentos 
em operação em mais de 30 cidades 
brasileiras. Os associados Anastra go-
zam de tabela especial que representa, 
em média, 22% de desconto.

Reservas: 0800 555855

Para conforto dos associados que 
vêem a Brasília, a ANASTRA firmou 
convênio com o Hotel Nacional. Além 
da tradição e toda a estrutura que dis-
põe, o Hotel Nacional ainda oferece 
preços diferenciados aos associados 

da ANASTRA e dependentes.  

0800-644 7070
reservas@hotelnacional.com.br

Associados ANASTRA tem a grande 
vantagem desfrutar do que há de me-
lhor em termos de hospedagem no 
Ceará com tudo que a REDE OÁSIS 
ATLÂNTICO tem a oferecer contando 
com tarifas diferenciadas. 

Reservas: (55 85) 4009-2800
reservas.ceara@oasisatlantico.com 

Aos associados e dependentes que 
quiserem curtir as piscinas de água 
quente da charmosa cidade Goiana de 
Caldas Novas ou visitarem Brasília, a 
Rede Blue Point Hotéis oferece tarifas 
diferenciadas com 20% de desconto 
nos hotéis Hot Springs e Bonaparte. 

Reservas: 0800-627373

Mais uma ótima opção de hospedagem 
no Ceará é o Sonata de Iracema. Ele 
conta com belíssimos e muito bem de-
corados apartamentos com vista para 
o mar e situa-se próximo à Ponte dos 
Ingleses, na Praia de Iracema, a poucos 
quilômetros do Centro e da Aldeota.

Reservas: (85) 4006-1616

A Anastra está presente em vários momentos da vida do associado, na preparação para nova
qualificação, no planejamento de viagens, compras de carros e até contratação de seguros.
Para isso tem feito parceria com grandes empresas para proporcionar as vantagens que os associados e seus dependen-
tes merecem. Confira nossos parceiros e comece já a usufruir dos descontos que eles oferecem!
Consulte o nosso atendimento e informe-se: secretaria@anastra.com.br

Teremos prazer em ajudá-lo.

TURISMO

ELETRÔNICOS

SEGUROS

CURSOS

HOSPEDAGEM
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JURÍDICO

DIFERENÇA DE 13,23%
Ação Ordinária
Nº (antigo)2005.34.00.024666-7 (novo) 0024402.92.2005.4.01.3400
Distribuição original: 2ª Vara Federal – JFDF – Brasília
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento Brasília
Sentença: 29/09/2006 – Procedente
Apelação da União: 17/10/2006 
Distribuição no TRF: 21/02/2008
Redistribuição: 20/11/2009
   Desembargadora Ângela Maria Catão Alves  
Último Andamento: aguardando voto 
Situação em 20/05/2011- processo sem movimentação.

QUINTOS
Ação Ordinária
Nº (antigo)2005.34.00.029804-1 (novo) 0029527.41.2005.4.0.3400)
Distribuição original: 6ª Vara Federal – JFDF – Brasília
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento Brasília
Sentença: 27/02/2007 – Procedente
Apelação da União: 15/06/2007
Acórdão 2ª turma: Negado provimento
Embargos de Declaração União: 19/01/2011 – Rejeitados
Situação atual: aguardando publicação dos embargos

24/02/2011 – Acórdão publicado no e.DJF1
25/04/2011 – Recurso Especial da União Federal
27/04/2011 – Processo em apreciação- juízo de admissibilidade
09/05/2011 – Remessa a Coordenadoria de Recursos p/ publicação

Situação em 20/05/2011 – aguardando publicação.

ISENÇÃO DO I.R. NA FONTE SOBRE  O ABONO PERMANÊNCIA 
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Nº 2005.34.00.02866-0
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F Sarmento Brasília
Sentença: 11/06/2008 – Procedente
Apelação da União: 11/07/2008 – negado provimento
Recurso Extraordinário e Recurso Especial da União: 14/09/2010

12/04/2011 – Sobrestado aguardando julgamento ou decisão em Re-
curso Especial em recursorepetitivo.

Acompanhe
o andamento

das ações
patrocinadas 
pela Anastra.



R$ 15,00
É o investimento que você faz para ser  

associado da Anastra e obter diversos 

benefícios para você e sua família.

Na Anastra o maior patrimônio é você!
Acesse o nosso site e filie-se agora mesmo.
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