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ANASTRA
MAGAZINE

Pela décima vez, servidores da Justiça do Trabalho reuniram-

se em confraternização. O esporte tornou-se elo entre a atividade 

profissional e o relacionamento entre colegas de todo o país, con-

sagrando amizades. Sem dúvida a organização de pessoas para 

objetivos comuns é fator de desenvolvimento de relações 

humanas. A Olimpíada Nacional da Justiça do Traba-

lho realizada pela ANASTRA é um grande exemplo 

da filosofia que prega união como força. Todos 

os anos, dirigentes das entidades associati-

vas somam-se ao esforço administrativo dos 

tribunais, essencial para a realização do 

evento, para realização do maior evento 

esportivo da Justiça Federal.

Em 2011 superamos todas as 

marcas. Participaram 856 atletas, in-

cluindo servidores, magistrados e 

ministros. Por sete dias, Belo Hori-

zonte capital mineira, recebeu gente 

de todas as regiões geográficas do 

Brasil. Na disputa de 19 modalida-

des, vivemos momentos emocio-

nantes onde atletas brigavam por 

centímetros e segundos. Lutamos 

contra o relógio, contamos com 

sorte em determinados momen-

tos e fomos vítimas de montinhos 

artilheiros, escorregões não pre-

vistos e, até mesmo, do trânsito 

que em alguns casos não permitiu 

que horários fossem cumpridos.

Destacamos entre muitas vi-

tórias as conquistadas pelos atle-

tas da Bahia, do Piauí e de Santa 

Catarina, Regionais que voltaram à 

participação ou fizeram suas estréias 

nos jogos. Com eles a festa foi mais 

bonita.

Em setembro de 2012, os jogos serão se-

diados pela 4ª Região e Gramado será a cidade 

principal do evento. Até lá esperamos contar com as 

representações da 2ª, 15ª, 23ª e 24ª Regiões, TRTs que 

ainda não compareceram ao evento.

A certeza de que estamos no caminho certo está ex-

pressa nos depoimentos de diversos participantes, veja nas 

páginas 4, 5 e 6.

A manifestação da atleta da 20ª Região, transcrita a seguir, 

é excelente resumo do que se faz e do que se encontra nos 

jogos da ANASTRA.

‘O esporte é pura magia, é capaz de unir pessoas diferentes 

em torno do simples objetivo de praticá-lo. A X Olimpíada Na-

cional da Justiça do Trabalho de forma brilhante, cumpriu o seu 

papel em reunir, num mesmo lugar, pessoas de vários estados 

do nosso País, de diversas culturas, ideologias e funções, para 

juntas buscarem, como verdadeiros atletas, os seus melhores re-

sultados, sem jamais esquecer o sentido principal deste evento, 

que é o da integração. Pela segunda vez, tive o prazer em partici-

par destes jogos, e confesso ambas foram gratificantes. Particu-

larmente nesta edição, pude vivenciar o sentido real da palavra 

união, sentimento que, a meu ver, é inerente ao esporte; pois o 

espírito de equipe que imperou no nosso grupo, independente da 

modalidade que cada um defendeu, com certeza refletiu no exce-

lente resultado alcançado por nós, atletas/servidores do TRT 20. 

“Fico muito feliz em ter podido vivenciar as emoções proporciona-

das por estes jogos e aproveito a oportunidade para agradecer o 

incentivo recebido dos colegas e a forma acolhedora como fomos 

recepcionados pelo Regional Mineiro.” Cleonice Franco Barreto 

Oliveira-Analista Judiciário do TRT da 20ª Região.”

Em nome de toda a diretoria da ANASTRA e dos componen-

tes do Comitê Olímpico, desejo a cada uma das famílias dos ser-

vidores e magistrados da Justiça do Trabalho Feliz 2012.

Novembro 2011
EDITORIAL

Flaubert B. Santos Jr.
Presidente
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“Representando o TST, participaram 39 atletas – in-

cluindo a ministra Maria de Assis Calsing, cuja presença 

foi saudada pelos servidores como exemplo de simplici-

dade de uma grande magistrada. Entre as muitas lições 

que de lá trazemos, uma delas é a de que o crescimento 

e a consolidação desse evento, que completou dez anos, 

é algo concreto e sem volta. A tendência, portanto, é que 

as próximas olimpíadas sejam cada vez mais representa-

tivas. Outra lição, talvez óbvia demais: este é, sem dúvida, 

o acontecimento que mais contribui para unir servidores e 

magistrados da Justiça do Trabalho de todo o país. E, por 

fim, mas não menos importante, não custa lembrar que o 

esporte contribui, efetivamente, para a melhoria da saúde 

física e mental de quem o pratica. Logo, é de se concluir 

que as olimpíadas, ao motivarem a prática desportiva, ge-

ram grandes benefícios para quem delas participa. Em re-

sumo: práticas saudáveis, resultados saudáveis.”

“A X ONJT foi uma maravilha e desde já deixa saudade em 

todos os pernambucanos. Um misto daquela boa nostalgia 

do reencontro com as amizades consolidadas, da alegria 

pelas novas que surgiram no decorrer da competição e dos 

eventos paralelos realizados pela ASTTTER além, é claro, 

da satisfação em saber que ano que vem tem muito mais. 

Para nossa delegação, a superação foi a grande marca 

desses jogos. Embora com presença marcante no evento, 

os desfalques foram sentidos. Sentidos não só nas qua-

dras, pistas, piscina...Sentidos na irmandade do convívio, 

na força da presença de cada um que dá ainda mais vida à 

torcida que faz vir das arquibancadas aquela última gota de 

energia tão necessária para se ir além. Ainda assim, para 

nós fica o orgulho de saber que a delegação do TRT6 fez 

bonito finalizando entre as cinco que passaram das 10 me-

dalhas de ouro. Voltar com 32 medalhas, sendo 11 de ouro, 

12 de prata e 9 de bronze em uma competição onde hou-

ve recorde de inscritos e o aumento visível da qualidade 

técnica dos competidores é recompensador e serve para 

coroar o árduo trabalho da atual coordenação do GRUDE6 

e o esforço dos atletas ao longo do ano. Só temos o que 

agradecer à ASTTTER e à ANASTRA. Fica o desejo de que 

todos nós possamos estar juntos novamente na XI ONJT. 

Que assim seja!”

“O Horizonte, enfim não tão distante. Minas Gerais celebrou 

uma década de existência do maior evento nacional do Ju-

diciário Trabalhista. Há dez anos, era apenas um encontro 

regional que hoje se tornou o maior congraçamento dos 

Servidores da Justiça do Trabalho. Desde a maravilhosa 

abertura no sábado dia 17/09, na sede campestre da ASTT-

TER proporcionou, foram 7 dias de pura competição, suor, 

adrenalina, rivalidade e principalmente a maior confraterni-

zação entre os regionais. Temos certeza que a cada ano que 

passa, a participação dos atletas será cada vez maior. Es-

peramos que as administrações dos TRTs se conscientizem 

da importância das ONJT, que fortalecem cada vez mais a 

união de todos os Servidores do Judiciário Trabalhista. Afi-

nal, Esporte não é só Lazer. Esporte é Cultura, Saúde e a 

união de todos os povos. E por fim, não podemos deixar de 

destacar a presença “inédita” da Administração do TRT/RJ  

na cerimônia de abertura.” 

Adelôr Alves Lopes – Pres. da ASTRISUTRA (TST) 

Luiza Emília Cordeiro Cavalcanti - TRT6 (PE)

Solange Skinner - Pres. da ASJTRio (RJ)

Depoimentos
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“Foram momentos únicos, intensos, disputados em segun-

dos, minutos, centímetros e metros, muitas braçadas, dri-

bles e pontos. Uma competição acirrada, porém com muito 

respeito e lealdade. Assim transcorreu a X Olimpíada Na-

cional da Justiça do Trabalho em Belo Horizonte de 17 a 24 

de setembro deste ano. Um sucesso também de público e 

de participantes. Uma organização atenta e cuidadosa, que 

possibilitou uma competição com transparência, com dis-

cernimento e imparcialidade, primando pelo objetivo maior 

– vitória com saúde. A ASTTTER, o TRT da 3ª Região e a 

Anastra dividem com vocês atletas e dirigentes de todo o 

Brasil o resultado vitorioso de nosso trabalho. Nossos agra-

decimentos aos participantes e a todos àqueles que deram 

a sua contribuição para que a X ONJT acontecesse.”

“Foi com imenso prazer que pela primeira vez, graças ao 

empenho de nosso presidente e do apoio da AJUSTEGO 

e do Bradesco, conseguimos levar uma delegação para a 

olimpíada do trabalho. Surpresa não foi a nossa que desde 

a abertura fomos acolhidos de forma calorosa por todos, 

clima este que perdurou durante toda a competição. Foi 

gratificante perceber que lá não tínhamos adversários e sim 

colegas de prova, que, inclusive davam dicas de como me-

lhorar para a etapa seguinte. A estrutura das provas que 

participei com exceção da natação estava muito boa, a do 

tênis era excepcional. O transporte deixou a desejar, mas 

no geral a X olimpíada foi bem organizada. Consideramos 

nosso desempenho muito bom, já que possuíamos apenas 

13 atletas e conseguimos 14 medalhas graças ao esforço 

de todos e a poliesportividade de alguns. Voltamos para 

casa com um gostinho de quero mais e é certo que nossos 

atletas esperam participar novamente. Esperamos ser mais 

e melhores nas olimpíadas que virão, podem aguardar!”

“O Tribunal do Trabalho do Ceará sagrou-se campeão 

nessa olimpíada. Mas, além das medalhas, deveria ter re-

cebido o troféu da motivação. Foi isso que deu garra aos 

competidores nos frios dias de Belo Horizonte. Motivação 

decorrente da certeza de que estavam verdadeiramente 

representando o tribunal. Não foi somente um grupo de 

pessoas que foram despachadas para as Minas Gerais 

com a obrigação de ganhar medalhas, mas, sobretudo 

um pedaço do próprio tribunal, encarnado em nadadores, 

atletas, futebolistas, etc. Invejável lição de que vitórias são 

possíveis quando se tem noção de integração. Certamen-

te um 2011 para não ser esquecido. Quem sabe se não 

foram as olimpíadas internas que realizamos meses antes 

da competição nacional. Quem sabe se não foi o jantar 

de encerramento desse evento, onde reunimos mais de 

uma centena de atletas e servidores. Quem sabe se não 

foi um presidente de tribunal, no mais das vezes zangado, 

mas amando verdadeiramente os que se esforçam den-

tro e fora dos muros do tribunal. Quem sabe se não foi 

a cachaça mineira que tomamos na concentração. Talvez 

tenha sido um pouco disso tudo. A fórmula é simples. Que 

se façam eventos esportivos internos em cada tribunal, 

como forma de preparação e integração. Que os chefes, 

diretores, presidentes busquem a liderança, mais do que 

a autoridade. E que não nos falte a bendita cachaça!”  

Kolberg Luna – Pres. ASTRA 21 (RN)

José Carlos Xavier de Oliveira - (ASTTTER) (MG)

Desembargador Claudio Soares Pires – Pres. do TRT 7 (CE)

Leandro Cândido Oliveira – atleta AJUSTEGO (GO) 

“Coube aos paraibanos, em 2002, renovar a idéia dos gre-

gos no período Antes de Cristo quando criaram uma nova 

forma de promover a integração entre os povos. O povo 

em questão eram os integrantes da Justiça do Trabalho no 

Brasil. A partir daí um pequeno grupo de colegas acreditou 

na idéia e tem, ano a ano, envidado todos os esforços para 

manter a tradição. Passados 10 anos, a Olimpíada Nacional 

da Justiça do Trabalho andou por 09 estados e 04 regiões, 

tornou-se um evento que faz bem ao servidor, estimulando-

o na manutenção da prática desportiva e tem o propósito 

de integrar, associar, agregar os colegas do Brasil, unindo 

essa idéia a promoção da melhor qualidade de vida, dando 

ânimo e motivação necessárias ao dia-a-dia e que reflete 

diretamente no labor desenvolvido em cada Regional. Por 

trás de tudo isso, um trabalho silencioso e incansável dos 

membros da Anastra, do Comitê Olímpico e dos represen-

tantes das entidades, que aceitaram o encargo de receber 

os jogos em cada cidade e tentaram fazer com que o vi-

sitante se sentisse em casa. A estes, o agradecimento e 

reconhecimento dos que fazem a ASTRA 21. Vocês realiza-

ram sonhos, conquistaram vitórias. Fizeram história”. 
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“Como praticante de diversas modalidades esportivas, te-

nho enorme orgulho em ser um dos fundadores da ONJT, 

além de ter participado de todas as edições, junto com os 

colegas Francisco de Souza Andrade e José Luiz da Ro-

cha. Recordo ter iniciado tudo isso que é hoje a ONJT, indo 

à João Pessoa realizar uma partida de futebol contra a AS-

TRA 13, na época presidida pelo amigo Francisco Queiroz, 

que posteriormente nos visitou fazendo o jogo de volta em 

Aracaju-SE. Esse foi o ponta pé inicial. Daí vieram os Jo-

gos a nível Nordeste e chegamos à ONJT. Saimos do 17˚ 

lugar do ano passado e voltamos ao 7˚que conquistamos 

em 2009 em Aracaju. Parabenizamos aos participantes de 

todas as edições, pois sabemos das dificuldades em estar 

presente na ONJT, número que cresce a cada ano.”

A Capital de Minas, durante a ONJT foi bem mais que um 

“Belo Horizonte”! Ela recebeu servidores e magistrados da 

Justiça do Trabalho para uma movimentada semana olím-

pica. Foram 21 delegações, sendo 20 dos TRT’s e uma do 

TST. A Cidade acolheu a todos com um imenso carinho 

e também com o delicioso e inconfundível sabor mineiro. 

Coube à ASTTTER ombrear juntamente com a ANASTRA 

o fardo para que tornasse real e agradável a todos, mais 

esse belo movimento; onde e quando desperta todos para 

a necessidade de uma atividade física paralela ao labor, es-

pecialmente de servidores públicos, cuja rotina nem sempre 

abre espaço para uma modalidade esportiva. Lá, nas altero-

sas, foram disputadas várias modalidades, e o que vimos foi 

surpreendente, porque a  idade (de alguns não tão jovens) 

passou a ser o maior referencial para muitos e um incenti-

vo para tantos outros que não tiveram a oportunidade de 

comparecer. Eu, observador fiquei feliz com tudo o que vi, e 

voltei com muito entusiasmo na bagagem (quase pagando 

excesso), e tenho distribuído por onde passo. Notei, sem 

muito esforço, que é demasiadamente difícil a missão dos 

organizadores. Mas reconheço que é muito simples dizer 

um muito obrigado a eles. Então, valho-me deste espaço 

para agradecer ao presidente da  ASTTTER, Cassius Drum-

mond e ao presidente da  ANASTRA, Flaubert Barbosa, pelo 

imenso carinho e invejável dedicação com que tudo ideali-

zaram e fizeram (o que envolveu muitos colaboradores, cla-

ro!). O evento  já é história, nossa e de nossas instituições. 

Que esse movimento ganhe mais adeptos, mais apoio  e se 

firme cada vez mais, porque esse desejo é um sentimento 

coletivo, eu subscrevo!”

“A abertura dos jogos contou com a presença entusiasma-

da do Desembargador Presidente do TRT 22, Wellington 

Jim Boavista, que deu total apoio aos quatro competidores 

que representaram este Regional, e garantiu permanecer 

torcendo pela pequena e brava delegação piauiense. Ace-

sa a tocha olímpica, com o deslumbre de uma verdadeira 

olimpíada, a emoção tomou conta do gramado da ASTT-

TER num espetáculo de confraternização. As competições 

começavam cedo e duravam o dia inteiro. Enquanto os atle-

tas lutavam por suas medalhas, uma outra equipe de “atle-

tas”, aqueles que mantinham a estrutura de pé, trabalhavam 

heroicamente até a madrugada, para manter boletins diários 

dos resultados parciais. Os colaboradores, superando seus 

próprios limites, fizeram um evento grandioso, digno de ficar 

na história. A primeira medalha do Piauí veio na disputa dos 

1500 metros rasos, no atletismo. O servidor e atleta Fernan-

do C. Lima,  faturou o bronze para encher de orgulho o Piauí. 

O encerramento contou com uma apresentação lúdica de 

Ginástica Rítmica Desportiva – GRD, realizada por mim, ao 

som da música Cajuína, para homenagear Teresina. E de-

pois da grande festa de encerramento, no último sábado, 

todos voltaram para casa, certos de que as conquistas não 

serão esquecidas e de que nenhuma bravura foi em vão.”

José Cleonâncio de Santana Macedo – Pres. da ASTRA XX (SE)

Toninho Baião - TRT 10 (DF/TO)

Mônica Sousa - TRT 22 (PI)

“Participar da X Olimpíada Nacional da Justiça do Traba-

lho foi uma alegria imensa. Primeiro, pela chance de me-

lhor conhecer a belíssima cidade de Belo Horizonte; se-

gundo, por experimentar, por uma semana, a cordialidade 

e a simpatia do povo mineiro; terceiro, e mais importante, 

pela oportunidade de rever os amigos dos mais diversos 

cantos deste Brasil, cultivados desde 2005, em Belém, 

quando, pela primeira vez, participei do evento. Tenho cer-

teza que a Olimpíada Nacional continuará sua inexorável 

marcha de crescimento. E nós, do Rio Grande do Sul, te-

remos a honra e, ao mesmo tempo, o desafio, de fazer do 

evento de 2012 ainda melhor que os anteriores. Parabéns 

a todos os envolvidos, sejam organizadores, atletas ou 

acompanhantes.” 

Alexandre Paz Garcia Pres. da ASTRA 4 (RS)
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De 17 a 24 de setembro Belo Horizonte foi tomada pela ale-

gria de atletas, servidores e magistrados, organizadores e torce-

dores de todo o Brasil que se confraternizaram numa grande festa 

esportiva que consagrou a Olimpíada Nacional da Justiça do Tra-

balho como o maior evento do Judiciário Trabalhista. 

Orgulhosos, os mineiros Flaubert Barbosa dos Santos Junior, 

presidente da ANASTRA e Cassius Vinicius Magalhães Drum-

mond, presidente da ASTTTER, deram as boas vindas aos atletas 

ressaltando o importante papel do evento na saúde e no desem-

penho dos servidores do Judiciário Trabalhista. 

A participação inédita das delegações do TRT-5 (BA), TRT-22 

(PI) e o retorno da delegação do TRT-

12 (SC), abrilhantaram 

ainda mais o evento 

que nessa edição 

teve recorde de parti-

cipação com 21 delega-

ções totalizando 856 atletas.

Veja nas páginas seguintes 

registros de momentos que mar-

caram a décima edição dos jogos 

olímpicos da ANASTRA. 

JOGOS COMPLETAM 10 ANOS 
e se consagram como maior evento

esportivo do judiciário trabalhista

CAPA
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CAPA

Presenças Ilustres na abertura: 

Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – TST  

Ex-Ministro do TST, José Ajuricaba da Costa e Silva 

Ministra Maria de Assis Calsing – TST 

Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - TRT 1 (RJ) 

Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva - Corregedor do TRT 1 (RJ)     

Desembargador Carlos Alberto Araujo Rummond - vice-presidente do TRT 1 (RJ) 

Desembargadora Deoclécia Amorelli Dias - Presidente do TRT 3 (MG) 

Desembargador Eduardo Lobato - TRT 3 (MG)  

Desembargador Cláudio Soares Pires - Presidente do TRT 7 (CE) 

Desembargador Ney José de Freitas – Presidente do TRT 9 (PR) 

Desembargador Ricardo Alencar Machado - Presidente do TRT 10 (DF/TO) 

Desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva - Presidente do TRT 16 (MA)  

Desembargadora Ilka Esdra Silva - vice-presidente do TRT 16 (MA) 

Desembargador Mário Sérgio Bottazzo Presidente do TRT 18 (GO) 

Desembargador Júlio César Brito vice-presidente do TRT 18 (GO) 

Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso - Presidente do TRT 20 (SE) 

Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza - Presidente do TRT 21 (RN) 

Desembargador Wellington Jim Boavista - Presidente do TRT 22 (PI) 
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PATROCINADORES

1º  TRT 7 - CE  18 11 12 41 

2º  ASDR - DF/TO 16 19 16 51 

3º  ASTTTER - MG  14 14 26 54 

4º  ASTRA XXI - RN  13 17 10 40 

5º  TRT6 - PE  11 12 9 32 

6º  ASTRA 8 - PA/AP 8 4 4 16 

7º  ASTRA XX - SE  7 3 7 17 

8º  ASTRISUTRA - DF  7 3 5 15 

9º  AJUSTES - ES  6 5 3 14 

10º  ASJUSTEGO - GO  5 6 5 16 

11º  ASTRA XVI - MA  5 3 4 12 

12º  ASTRA 4 - RS  5 2 3 10 

13º  SITRA – AM/RR  4 12 9 25 

14º  ASTRA 13 - PB  3 6 12 21 

15º  ASSEJUTRA - PR  3 3 0 6 

16º  ASJT – RIO   3 0 6 9 

17º  TRT 12–SC   1 1 1 3 

18º  SINSJUSTRA  - RO/AC 0 4 4 8 

19º  ASTRA XIX - AL  0 3 2 5 

20º  TRT 5 - BA   0 1 1 2 

21º  TRT22 –PI   0 0 1 1 

 

Associação Total

Quadro
de 

Medalhas
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PESCA
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FUTSAL
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ATLETISMO
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HANDEBOL
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FUTEVÔLEI
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NATAÇÃO
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JUDÔ
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TÊNIS DE CAMPO
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XADREZ
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VÔLEI DE PRAIA
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SOÇAITE
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TÊNIS DE MESA
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BASQUETE



www.anastra.com.br26

FUTEBOL DE MESA
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VÔLEI INDOOR 
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TIRO
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DAMAS
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DOMINÓ
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CICLISMO
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TRT 7 - CE | Campeão Geral

ASDR - DF/TO| Vice-campeão Geral ASTTTER - MG| Terceiro Lugar Geral
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ENCERRAMENTO
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R$ 20,00
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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 A ANASTRA promoveu o I Encontro de Parceiros na manhã do dia 10 de 

novembro. O evento que aconteceu no Hotel Nacional, em Brasília, foi um bal-

cão de negócios que reuniu representantes de empresas de vários segmentos 

para ampliar os laços de parceria e fechar novos convênios. 

O balcão faz parte dos projetos da gestão atual para oferecer, cada vez 

mais, serviços de qualidade com desconto aos associados. Estiveram presen-

tes representantes da Nextel, Rodrigues Pinheiro Advocacia, Cursos Atame, Se-

guradora Everest, Lisboa Life corretora de seguros, Linear serviços de clipping, 

Rede Atlantica Hotels, ASTTTER Turismo, Rede Blue Point Hotéis e Banco Si-

coob Credijustra.

O presidente da ANASTRA, Flaubert Barbosa, ficou bastante satisfeito com 

o resultado do encontro e concluiu: “nosso objetivo foi alcançado, a associação 

tem feito parceria com grandes empresas para proporcionar as vantagens que 

os associados e seus dependentes merecem”. 

I ENCONTRO 
PARCEIROS

ANASTRA
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CORRIDA DE RUA / SINUCA

Inovação que deu certo. Idealizados 

pelas entidades organizadores da décima 

edição da Olimpíada Nacional da Justi-

ça do Trabalho, o I Torneio de Sinuca e a 

Corrida de Rua ANASTRA/ASTTTER foram 

atividades desenvolvidas paralelamente ao 

evento. Não fizeram parte do cronograma 

oficial de provas e nem foram pontuados 

no quadro de medalhas da X ONJT, mas 

foram excelentes oportunidades de lazer 

para os atletas que não competiram todos 

os dias. 

Associados da ASTTTER, da ANAS-

TRA e convidados, além de disputar óti-

ma premiação, puderam se integrar ainda 

mais com colegas de outros regionais. 

Atividades extra-olímpicas 
animam associados em BH

I Torneio de Sinuca 
ASTTTER/ ANASTRA

Em clima de descontração, o torneio 

aconteceu na noite do dia 22 de setembro, 

no Clube Olympico de Belo Horizonte e foi 

um sucesso. O primeiro e o segundo lugar 

ficaram com os mineiros e um carioca le-

vou o bronze.

Corrida de Rua 
ANASTRA/ASTTTER

Realizada na Pampulha, a corrida 

aconteceu horas antes da cerimônia de en-

cerramento da X ONJT. Veja os resultados.

1º lugar - Leônidas Pereira de Araújo (ASTTTER)(centro)

2º lugar - Paulo Roberto Cabral (ASTTTER)(dir.)

3º lugar – Ricardo Kathar Junior (ASJT - Rio) (esq.)

Categoria Anastra e Convidados

Masculina

1º lugar
Dione da Silva Ramos (Correios)

2º lugar 
Expedito Ricardo Alves (Correios)

3º lugar 
Silvério José da Costa (Correios)

Feminina

1º lugar  
Elisabette de Jesus Mota (Correios)

2º lugar
Rosana Cristina Silva Maciel 

(Justiça Federal) 

3º lugar
Dângela Eloísa Costa Martins (TRE)

Melhores colocados entre 
os associados ANASTRA

Isolda Regina Vilar de Lucena (TRT 6 - PE)

Emerson Antunes Ribeiro (ASDR-DF/TO)

Categoria ASTTTER

Masculina

1º lugar
Roberto Berlini Rodrigues da Costa 

2º lugar
Carlos Ernesto Mendes dos Santos 

3º lugar 
Dario Coutinho Lenza 

Feminina

1º lugar
Jaqueline Pereira

2º lugar
Sônia Verônica Palma de Carvalho 

3º lugar 
Isabela Passos Ramos 



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: 21/02/2009

Redistribuição: 20/11/2009

   Desembargadora Ângela Maria Catão Alves

Último andamento: Incluído na pauta de julgamento do dia 23/11/2011

Pauta de julgamento publicada no e-DJF1 e divulgada em 17/10/2011.

QUINTOS

Ação Ordinária

Nº (antigo) 2005.34.00.029804-1 (novo) 0029527.41.2005.4.01.3400

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: Recurso Especial sobrestado, aguardando julgamento do pro-

cesso ou RESP Nº 20034000366571; 200433000115472; 200633000142552.

ISENÇÃO DO I.R. NA FONTE SOBRE  O ABONO PERMANÊNCIA 

Ação Ordinária

Nº 2005.34.00.024866-0

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

Situação Atual: RESP sobrestado, aguardando julgamento do processo ou 

RESP Nº 1192556.

Acompanhe
o andamento

das ações
patrocinadas 
pela Anastra.
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Consulte o nosso atendimento e informe-se:
secretaria@anastra.com.br  | (61) 3967-7379

TURISMO

ELETRÔNICOS

SEGUROS

CURSOS

HOSPEDAGEM

A Bancorbrás atua na área de turismo com pa-

cotes de viagem e hospedagem em mais de 

4.000 hotéis no Brasil e no exterior e oferece 

aos associados da Anastra, preços com 10% 

de desconto na aquisição de títulos. Contato: 

(61) 3225-5920

Agora os associados e dependentes poderão 

desfrutar do paraíso de águas termais escon-

dido no Goiás com descontos exclusivos. Atra-

vés do convênio estão garantidos descontos de 

10% (dez por cento) sobre o valor das tarifas de 

hospedagem e sobre as tarifas aplicadas nas 

excursões aéreas e rodoviárias operadas pela 

VALETUR; e de 25% (vinte e cinco por cento) de 

desconto nos bilhetes de acesso ao Hot Park e 

Praia do Cerrado. 

LOCALIZA

A ANASTRA e a Localiza fizeram convênio que 

oferece desconto no aluguel de veículos e pa-

gamento em até 10x no cartão. 

ALUGUEL DE VEÍCULOS                    
              

Administração, consultoria e corretagem de se-

guros. Seguros diferenciados para os filiados 

Anastra e dependentes em 

07x sem juros. 

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

Cursos a distância de Graduação, Pós-Gradu-

ação e Extensão com 10% de desconto para 

associados e dependentes. Válido para alunos 

novos e já matriculados. Não acumulativo. 

Contato: (61) 3356-9000

Centro de Pós-Graduação “lato sensu”, há 15 

anos no mercado, com 35% de desconto para 

associados ANASTRA. Contato: (61) 3274-3545 

/ 9267-8835

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 

Atlantica Hotels Internacional é uma das maio-

res administradoras hoteleiras multimarcas in-

dependentes da América do Sul, com mais de 

70 empreendimentos em operação em mais de 

30 cidades brasileiras. Os associados Anastra 

gozam de tabela especial que representa, em 

média, 22% de desconto. 

Mais uma ótima opção de hospedagem no Ce-

ará é o Sonata de Iracema. Ele conta com be-

líssimos e muito bem decorados apartamentos 

com vista para o mar e situa-se próximo à Pon-

te dos Ingleses, na Praia de Iracema, a poucos 

quilômetros do Centro e da Aldeota. 

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. 

Para conforto dos associados que vêem a Bra-

sília, a ANASTRA firmou convênio com o Hotel 

Nacional. Além da tradição e toda a estrutura 

que dispõe, o Hotel Nacional ainda oferece 

preços diferenciados aos associados da ANAS-

TRA e dependentes.

Associados ANASTRA tem a grande vantagem 

desfrutar do que há de melhor em termos de hos-

pedagem no Ceará com tudo que a REDE OÁSIS 

ATLÂNTICO tem a oferecer contando com tarifas 

diferenciadas.

Localizado no Setor Hoteleiro Sul (área cen-

tral do Plano Piloto), ao lado de dois Shopping 

Centers e a 200 metros do Parque da Cidade. 

O Hotel Carlton Brasília é mais uma opção para 

associados ANASTRA que procuram hospeda-

gem de qualidade na Capital Federal. 

NOVO!

NOVO!





Conheça mais no site: 
www.gravopapers.com.br/FSC

SIG/SUL Quadra 08 | (61) 3343-2080 

A Gravo Papers Possui
a Certificação FSC   ,

o selo verde mais reconhecido em todo o mundo.

®

As técnicas de manejo fl orestal requeridas pelo FSC® aumentam
a produtividade da fl oresta, garantem a durabilidade dos

investimentos e agregam valor aos impressos.

Só imprima com quem preserva os recursos naturais.
A preservação de seu planeta depende até da gráfi ca

que você escolhe.


