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Editorial

O segundo semestre está próximo e teremos oportunidade de
rever colegas de diversos Tribunais. A Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho se tornou um evento de celebração de amizades. Este ano teremos participações confirmadas de São Paulo e
Mato Grosso do Sul, elevando o número de representações concorrentes. Comparecerão aos jogos o TST e 22 Regionais. Estamos
desenvolvendo esforços para a participação de Campinas e do
Mato Grosso. Com eles, completaremos o quadro. Neste ano já
temos uma conquista sem igual, com a adesão dos servidores
Benito e Sabrina (pág. 35).
Ainda sobre a XI ONJT, ressaltamos a boa receptividade dos
desembargadores presidentes e corregedores. A adesão deles
ao projeto esportivo, que se traduz em qualidade de vida nos
Tribunais, é fator preponderante para o sucesso do evento. O Coleprecor, mais uma vez, criou a oportunidade para exposição das nossas conquistas
e metas. Nosso agradecimento público aos coordenadores, desembargadores Renato Buratto e Vania Maria da Rocha Abensur, ao presidente da mesa, desembargador José Maria Quadros de Alencar e demais desembargadores presentes que
nos receberam com carinho (pág. 33).
A campanha salarial continua nos Tribunais, nas ruas e nas portas do Congresso
Nacional. São 4 anos perseverando na luta por um projeto que atenda os anseios da
categoria. A Fenajufe e os sindicatos são braços políticos de todos nós e o deputado
federal Roberto Policarpo (PT/DF) é o nosso representante nas fileiras do Congresso.
Independentemente de posicionamentos partidários pessoais, a categoria precisa
apoiá-los. Juntos, somos força expressiva da sociedade brasileira; fragmentados,
perderemos espaços políticos e representatividade. Aplaudimos de pé todos os esforços que busquem solução para a melhor remuneração dos servidores com menos
tempo de serviço. No entanto, vemos com preocupação campanhas que visam
interesses individuais em detrimento do todo. Os servidores mais antigos plantaram a
semente e abriram caminho para os novos. Foram eles que estudaram e planejaram
a expansão dos serviços internos, permitindo a demanda que absorveu os servidores
mais novos. Eles não podem ser esquecidos (págs. 30/31).
Sempre é bom planejar o orçamento mensal para o dinheiro ter maior poder
de aquisição. Os convênios são ótimas opções para economizar. Temos excelentes
parcerias. Educação, passagens, hospedagem, seguros, consórcios, eletrônicos e
serviços de advocacia estão no rol de serviços com bons descontos. Utilize-os para
você e para seus dependentes. Menores preços são ótima forma de lhe proporcionar uma excelente economia (págs. 36, 37 e 38).
A satisfação em preparar a nova Magazine Anastra estará completa com a entrega da revista. A edição nº 1 de 2012 inaugura o 5º ano de publicação.
Aos nossos leitores e aos nossos parceiros, nosso sincero
Muito Obrigado,

Flaubert B. Santos Jr
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ANASTRA firma convênio com
Rodrigues Pinheiro Advocacia
O quadro de convênios da ANASTRA agora conta com o
escritório de advocacia Rodrigues Pinheiro.
Sediado em Brasília, o grupo atua desde 1987, com a titularidade da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de
Oliveira.
A Rodrigues Pinheiro Advocacia conta com uma equipe
de seis advogados e com ótima estrutura dividida em vários
ambientes de trabalho, como salas de reuniões e atendimento
exclusivo de clientes, auditório, salas reservadas para advogados, secretaria jurídica e administrativa, recepção, biblioteca,
tecnologia de informação e comunicação de dados em rede,
com equipamentos modernos para melhor gerência e controle
dos seus serviços.
Possuem controle do processo desde o atendimento inicial
até a solução final, com rigorosa fiscalização dos prazos em sistema informatizado.
O escritório Rodrigues Pinheiro Advocacia possui sede em
Brasília, mas conta com a parceria de profissionais de outros
estados para prestação de assistência jurídica preventiva, consultiva, contenciosa judicial e administrativa, para pessoas jurídicas ou físicas, com as seguintes atuações:
•

DIREITO DO TRABALHO (COLETIVO E INDIVIDUAL)

A atuação do escritório originou-se no ramo do direito do trabalho, prestando assistência jurídica em todas as instâncias do
Poder Judiciário (Tribunais Regionais do Trabalho da 10ª e da
18ª Região, Tribunal Superior do Trabalho - TST e Supremo
Tribunal Federal - STF), com experiência tanto em questões
individuais como em negociações coletivas, conciliações e elaborações de dissídios coletivos até a sua conclusão.
•

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O escritório age na análise de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, bem
como na defesa dos direitos dos beneficiários deste, nas esferas
administrativa e judicial, até a última instância.
•

DIREITO ADMINISTRATIVO

Atua na Administração Pública Direta e Indireta em acompanhamento de Processos Administrativos Disciplinares, Licitatórios, Concursos Públicos em geral e demais procedimentos
junto aos órgãos públicos.

Dra. Denise e Dr. Rafael

•

DIREITO CIVIL

O escritório opera, judicial e extrajudicialmente, na recuperação de créditos, cumprimento de obrigações, elaboração, análise e revisão de contratos e direito do consumidor. Atua também
em questões de direito de família, como separação judicial ou
extrajudicial, divórcio, prestação alimentícia, entre outras questões.
•

DIREITO PENAL

Presta assistência jurídica aos seus clientes no ramo do direito
penal.
•

ADVOCACIA DE APOIO

Trabalha com assessoria jurídica e acompanhamento de processos para escritórios, empresas, entidades sindicais, entidades
associativas e particulares, estabelecidos em Brasília ou outras
localidades do país, propiciando economia de tempo e de despesas com deslocamento.
condições especiais,
Para utilizar os serviços com
o escritório e identibasta entrar em contato com
RA. O convênio se
ficar-se como associado ANAST
estende aos dependentes.
meyer 14º Andar
SCS Qd. 2 Bloco D Ed. Oscar Nie
Brasília-DF – CEP 70316-900
Telefax: (0xx61) 2105 2413
.br
E-mail: rp@rodriguespinheiro.adv
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HOSPEDAGEM

de qualidade com menor preço
A Atlantica Hotels International, a maior administradora hoteleira independente multimarcas da América do Sul,
oferece aos associados ANASTRA preços diferenciados em
toda a rede.
Presente em 41 cidades brasileiras, a rede possui mais de
80 hotéis, nas categorias Econômico, MidClass, Superior,
Luxo e Resorts.

Atualmente são 10 bandeiras divididas em quatro segmentos:
•

Econômico: Go Inn

•

Superior: Comfort Suites – Quality – Park Suites –
Park Inn by Radisson

•

•

MidClass: Sleep Inn – Comfort

Luxo: Clarion – Four Points e Radisson

Vantagens
Todos os empreendimentos administrados pela Atlantica Hotels dispõem do mesmo conjunto de vantagens e atrativos, como:
•
•

Serviços e acomodações 100% garantidos. O hóspede que solicitar solução para problemas ainda na sua estada, se não
atendido, contará com isenção da diária.
Café da manhã cortesia em todas as categorias de hotéis da rede.

Escolha o destino e consulte a tabela de tarifas no
site da ANASTRA ou ligue para a nossa secretaria:
www.anastra.com.br | (61) 3202.7373
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ASTRA 4

em novo
endereço
Saiba mais sobre a ASTRA 4
Fundada em 2005, a ASTRA 4 é uma entidade que tem
por finalidade congregar servidores e magistrados da Justiça
do Trabalho, ativos e inativos, em torno de interesses comuns
nas atividades de esporte, educação, saúde, cultura, meio ambiente e turismo.
Após a primeira participação na Olimpíada Nacional da
Justiça do Trabalho, em Natal, os servidores do TRT 4 viram
nos colegas de outros regionais a organização em forma de
associações e começaram a idealizar uma entidade de representação dos servidores gaúchos na prática esportiva e para
ampliar a integração social.

Diretoria
• Presidente: Alexandre Paz Garcia - Serviço de Execução de
Mandados de Porto Alegre
• Vice-Presidente: Sandro Schiavon - Serviço de Material
e Patrimônio
• Diretor Financeiro: Douglas Fernando Thiesen - Gabinete
Des. Ana Rosa Sagrilo
• Diretor Financeiro: Renato Gomes de Castro - Setor de
Perícias
• Diretor de Esportes: Marco Aurelio Corrêa da Cruz Serviço de Orçamento e Finanças
• Diretora de Convênios: Anelise Cristina Bertaco - Gabinete
Des. Flavia Pacheco
• Diretora de Eventos: Carine Moehlecke Kohmann Secretaria da Corregedoria

A Associação dos Servidores da 4ª Região (ASTRA 4) está com endereço novo. O escritório fica
entre o edifício sede do TRT 4 e o prédio das Varas
Trabalhistas de Porto Alegre (RS). A instalação da
nova sede aconteceu em parceria com a CREDIJUSTRA/SICOOB, cooperativa financeira que
congrega servidores e membros da Justiça do Trabalho e do Ministério Público, que tem matriz em
Brasília e postos de atendimento no TST e TRTs
do Distrito Federal, Tocantins , Pará, Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul.
A associação, que já funcionou no TRT 4 e no
prédio I do Foro Trabalhista, de maneira improvisada, pela primeira vez conta com instalações mais
adequadas.
O novo espaço atenderá melhor as demandas
dos associados, permitirá à diretoria a realização de
reuniões e parceiros poderão divulgar seus serviços.
Alexandre Garcia, presidente da associação,
está contente com a conquista e lembra que o local
facilitará o acesso dos usuários. “Trata-se de um espaço que fica exatamente no meio do caminho entre o TRT e o Foro, isso facilita o trânsito de todos
os associados”, ressalta Alexandre.

SERVIÇO
Funcionamento: Os associados poderão ser atendidos das 12h
às 18h, de segunda a sexta-feira.
Contato: Gabriela
Telefone: (51) 3907-0098.
Endereço: Av. Bastian, nº 114, sala 03
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Gramado
O terceiro destino mais desejado do Brasil receberá servidores de
todo o país para celebrar o esporte na XI Olimpíada Nacional da
Justiça do Trabalho, de 7 a 14 de setembro.
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Pórtico (Entrada Via Taquara)

Localizado na entrada da cidade pela via Taquara, em estilo normando e inaugurado em 8 de Junho
de 1991. É uma homenagem à colonização alemã.
Acesso livre.

A Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista (ANASTRA) e
a Associação dos Servidores do TRT da 4ª Região (ASTRA 4) estão preparando o
evento com dedicação para acolher confortavelmente atletas e familiares na charmosa cidade gaúcha. Esperam-se cerca de 900 atletas de Tribunais Regionais e do TST.
9
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O que espera
por você

Os participantes da XI ONJT encontrarão em Gramado uma ampla
variedade de opções de atividades diurnas e noturnas para levar a família
e desfrutar do que há de melhor na cidade.
Encravada no coração da Região das Hortênsias, a cidade é conhecida pelo clima aconchegante e elegante que pode ser desfrutado entre
passeios, compras e gastronomia.
A rede gastronômica oferece especialidades que vão desde comidas
suíças, alemãs, italianas, fondue, café colonial e galeto até a tradicional
comida campeira, com churrasco, entre outras.

Veja abaixo passeios imperdíveis:
Belvedere Vale do Quilombo

Paisagem que se descortina diante dos olhos do espectador,
mostrando o quanto Gramado é privilegiada e dotada de natureza
exuberante. Ali, os 850 m de altitude parecem uma oração de amor
e suavidade, onde o ser humano se integra na criação.
Endereço: Av.das Hortênsias | Acesso livre.

Pórtico (Entrada Via Nova Petrópolis)

Localizado na entrada de Gramado, sua construção
é em estilo bávaro, visando dar boas-vindas aos visitantes. Foi inaugurado em 6 de janeiro de 1973. Além de ser
uma bela construção, possui jardins bem cuidados e floridos, encantando os visitantes que sempre procuram, por
meio da fotografia, obter uma lembrança de Gramado.

Mini Mundo

Criado pela família Höppner em 1981, nele funciona a fantasia
de uma cidade em miniatura, ao estilo Legoland, na Dinamarca.
Mostra réplicas de castelos, ferrovias, moinhos, praças, igrejas, estaleiros, teleféricos, torres, lagos, cascatas e casas típicas, num mundo
imaginário e criativo.
Endereço: Rua Horácio Cardoso, 291

Acesso livre.

Igreja São Pedro

Inaugurada em 1942, é uma das maiores demonstrações de religiosidade da comunidade. A estrutura montada em pedra basáltica exibe
arte nos vitrais com imagens sacras e em perfeita harmonia arquitetônica. A torre, de 46 m de altura, inspira uma prece a São Pedro, o
padroeiro.
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2659 | Acesso livre.
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Lago Negro

Inicialmente chamava-se Vale do Bom Retiro. Após um

Rua Coberta

Cenário de eventos e apresentações, a Rua Coberta, que

incêndio que arrasou a imensa mata existente na região, Le-

liga a Av. Borges de Medeiros e a Rua Garibaldi, é mais uma

opoldo Rosenfeldt construiu o lago, decorando suas margens

ótima alternativa em compras e gastronomia para o turista,

com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha; daí

principalmente em dias de chuva.

seu nome, Lago Negro. Suas águas são profundas e de um

Endereço: Rua Madre Verônica | Acesso livre.

verde escuro carregado, refletindo o alto dos pinheiros que se
alternam com o colorido das azaléias no inverno e o azul das
hortênsias no verão. Por toda sua margem existe um passeio
florido, onde é possível andar a pé ou de bicicleta. Porém a
maior atração fica por conta dos pedalinhos, que dão ao lago
um alegre e movimentado colorido.

Museu do Chocolate

A Prawer oferece ao turista uma visita de lazer e cultura sobre o mundo do chocolate. Além da história da Prawer, a primeira fábrica de chocolate caseiro do Brasil, você pode conhecer
elementos históricos e curiosidades sobre o cacau, a fabricação e

Endereço: Rua A. J. Renner

o consumo do chocolate.
Endereço: Av. das Hortênsias, 4120

Palácio dos Festivais – Cine Embaixador

Sede de exibição dos filmes participantes do Festival de Cinema de
Gramado – cinema latino e brasileiro. No período do evento recebe artistas
consagrados dos mais distintos lugares do mundo e lança no mercado filmes
de curta, média e longa metragem, que concorrem ao “Kikito”.
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2697.

Centro Municipal de Cultura I

Reúne várias atividades de cunho cultural, como o Museu Municipal
Professor Hugo Daros, o Teatro Elisabete Rosenfeldt, com capacidade
para 360 lugares, o Museu de Artes e salas para cursos, palestras e oficinas
teatrais, artísticas e literárias. Ali também está instalada a Câmara Municipal de Vereadores, além do Arquivo Histórico Municipal.
Endereço: Rua São Pedro, 369 | Acesso livre.

Centro Municipal de Cultura II

Lá encontra-se a Biblioteca Municipal Ciro Martins, que possui sala especial infanto-juvenil, e a Secretaria de Educação, que
possui em sua infraestrutura uma sala comunitária de multiuso para ginástica, reuniões, grupo de orações, capoeira, entre outros,
além de sala pedagógica.
Endereço: Rua São Pedro, 369 – fundos | Acesso livre.
11
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Igreja do Relógio

Praça Major Nicoletti

A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Inaugurada em 1936 e reinaugurada em 2003, recebeu o

Brasil (IECLB) foi inaugurada em 5 de fevereiro de

nome do 1º subintendente do lugar, responsável pela localização

1961 e dedicada ao apóstolo Paulo, seguidor de cris-

atual de Gramado, núcleo da sede desde 17 de janeiro de 1913.

to. Seu relógio faz parte do dia a dia da cidade e sua

A praça compõe, com a Igreja Matriz São Pedro e o Palácio dos

localização, sobre um bouquê de hortênsias, é um dos

Festivais, um dos cenários mais característicos da cidade.

cartões postais de Gramado.

Endereço: Av. Borges de Medeiros | Acesso livre.

Endereço: Rua Martin Lutero, s/n | Acesso livre.

Hollywood Dream Cars
A mais linda exposição de carros antigos do Brasil. Nela é possível sentir e viver o clima da emoção e
nostalgia do glamour de Hollywood, dos anos dourados das décadas de 50 e 60, além de conhecer maravilhosas motos antigas, das mais famosas marcas,
restauradas em grau de perfeição.
Endereço: Av. das Hortênsias, 4151

Cristais de Gramado
Um show room de produtos feitos em cristal,

Palco de realização da Festa da Colônia, é na Praça das Comuni-

onde você pode conhecer o processo artesanal de fa-

cações que se localiza a Casa do Colono, onde você encontra produ-

bricação de cristais.

tos típicos produzidos no interior da cidade.

Endereço: RS 115 – km 37

Endereço: Av. Borges de Medeiros (ao lado da Rodoviária) | Acesso livre.

(próximo ao pórtico de entrada da cidade) | Acesso livre.
Roteiros de
Agroturismo:

Produção de Cucas e Pães nos fornos: Quartas, Sextas, Sábados e Domingos.

Reconhecendo as origens: Destacando a cultura e a preservação ambiental, o Agroturismo tornou-se uma atividade autossustentável, em quatro roteiros diferentes:

“Mergulho no Vale”

“Encantos Coloniais”

de belezas naturais mais exuberantes

que margeiam vales e levam às propriedades de descendentes de coloniza-

Você vai conhecer uma das localidades
em Gramado: a Linha 28.

Você vai conhecer a localidade da Serra Grande e percorrer estradas de chão
dores.

“Raízes Coloniais”

“O Quatrilho”

Nova, localidades onde se originou a

Tapera, onde viveram os protagonistas do filme “O Quatrilho”, que mantém

Leva você à Linha Bonita e Linha
cidade de Gramado
12

Praça das Comunicações

Vales e riachos compõem o cenário das localidades de Campestre do Tigre e
ainda hoje a Igreja na qual realizou-se o matrimônio dos casais.
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Canela

Conheça também!

Canela fica à 7,5 Km de Gramado e oferece ótimas opções de passeio.

Mundo a vapor
Viajar no tempo. Ninguém resiste a esse convite. Ao entrar no Mundo a Vapor, você
irá se sentir na época em que o mundo era movido a vapor. São vinte réplicas, com cenários próprios. Destaca-se a menor fábrica de papel do mundo.
Av. Don Guanella, 1177

Catedral de pedra

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes encontra-se no coração de Canela e sua beleza é grandiosa e imponente. Construída em estilo gótico inglês, possui uma torre de 65
metros de altura e um carrilhão de 12 sinos.
Endereço: Praça da Matriz, s/n | Acesso livre.

Parque das corredeiras

Os esportes radicais têm destaque no Parque das Corredeiras. O rio Paranhana (conhecido também por Santa Maria) atrai os visitantes para a prática do rafting, a descida
nas corredeiras em botes infláveis. Parque em implantação.

Parque da Floresta Encantada do Caracol

Teleférico: De frente para a Cascata do Caracol, com extensão de 405 m,
o teleférico leva o visitante a um mirante com vista para a Cascata e o Vale da
Lageana. O Parque contempla esportes radicais como trekking, mountain bike
e canyoning.
Observatório Ecológico: O elevador panorâmico conduz à plataforma envidraçada à 27 m de altura, permitindo uma visão de 360 graus do Parque
Estadual do Caracol.
Estrada do Caracol, Banhado Grande 450

Fazenda Passo Alegre

Ecoturismo a cavalo (com instrução para iniciantes). Passeios de 3 horas nos campos de cima da serra acompanhados por gaúchos pilchados, contam com lanche típico, pescaria e banho no Rio Santa Cruz, trilhas na mata nativa, campo com búfalos, açudes e rio em belíssimas paisagens com muitos pássaros, peixes e animais silvestres. A 10 km do centro em direção a São Francisco de Paula.
Endereço: RS 235, estrada Canela - São Francisco | Obs.: Agendar passeios com antecedência.
Fontes: Convention Bureau e Prefeitura de Gramado
Crédito das fotos: Leonid Streliaev
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Olimpíada Nacional
da Justiça do Trabalho
chega à XI edição
De 7 a 14 de setembro, Gramado (RS) será tomada pela alegria de organizadores, atletas e torcedores dos quatro cantos do país que se confraternizarão no maior
evento do Judiciário Trabalhista: a XI Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho.
Os jogos, que inicialmente reuniam apenas servidores, efetivos e requisitados,
hoje atraem a atenção também dos magistrados. Juízes, desembargadores e ministros do TST comparecem ao evento, ampliando o quadro de participantes.

Uma história de sucesso...
Os primeiros jogos aconteceram em 2002, na Paraíba,
com a participação de 200 servidores representando Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. O evento,
que aspirava ser apenas nordestino, tornou-se nacional
em 2003, com a inclusão de mais quatro estados: Pará,
Amapá, Santa Catarina e Pernambuco, totalizando 400
atletas. Em 2004, novas representações: Rio Grande do
Sul, Paraná, Distrito Federal, Tocantins e Rio de Janeiro
ampliaram o grupo. A sede foi em Natal-RN e o evento
consolidou-se com 550 participantes, de 13 estados.
Em 2005, os jogos saíram do eixo Nordeste e seguiram para Belém (PA), com a participação de 20 estados
e 600 atletas. Somaram-se as delegações da Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Rondônia e
Acre. Em Brasília-DF, no ano de 2006, o evento contou
com 650 atletas e 20 estados. Naquele ano, o TST ingressou na competição.
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Em 2007, novamente na Paraíba, tivemos mais dois
novos estados participantes, Minas Gerais e Ceará, totalizando 700 atletas e 22 estados, mais o TST. Em 2008,
no Ceará, foram 780 atletas; em 2009, em Sergipe, 800
atletas; e em 2010, em Pernambuco, Goiás entrou na disputa, ampliando para 23 estados participantes, e os jogos
receberam 840 atletas. O evento do ano passado (2011)
foi em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com participação de 860 desportistas de todas as regiões do Brasil.
A finalidade do evento é incentivar a prática de esportes. O resultado final compreende benefícios para a saúde,
com melhoria da qualidade de vida, prevenção, controle
de doenças causadas pelo sedentarismo e reabilitação. As
atividades esportivas são também responsáveis pela melhoria da autoestima e o convívio social no ambiente de
trabalho, com repercussões na família.

MAGAZINE

Faça parte dessa história
Quem pode participar?
Podem participar da ONJT associados da ANASTRA
que atendam à condição de servidor efetivo, aposentado, magistrado ou requisitado da Justiça do Trabalho. O atleta representará o tribunal em que estiver lotado, não sendo permitida
a disputa por instituição diversa à de sua lotação.

Contribuição
Os atletas deverão estar em dia com a tesouraria, sendo
exigido de todos os associados o recolhimento de 12 mensalidades. O associado que se desfiliou da ANASTRA e queira retornar deverá pagar a Taxa de Refiliação no valor de R$
100,00, somada ao número de meses em que esteve ausente
desde a última Olimpíada.

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 estiver lotado.

Taxa
O valor de inscrição é R$ 80,00 (oitenta 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 possibilidade de participação. Para isso, é exigido um
Termo de Responsabilidade do interessado afirmando que ele
possui atestado médico de condições físicas e mentais, estando apto a praticar as modalidades nas quais se inscreveu.

Regras dos jogos
Não se esqueça de ler o regulamento 2012, disponibilizado no site do evento. Os atletas que se inscreverem serão
considerados conhecedores das disposições contidas no Regulamento.

Modalidades
Defina as modalidades nas quais competirá. O coordenador da sua delegação precisará dessa informação para inscrever os atletas.
Atletismo

Futebol Soçaite

Pesca

Basquete

Futevôlei

Tênis

Ciclismo

Futebol de

Tênis de Mesa

Damas

Salão

Tiro

Dominó

Handebol

Vôlei de areia

Futebol de

Judô

Voleibol

Mesa

Natação

Xadrez

De olho no calendário!

As inscrições serão feitas pelo representante da delegação no site da ANASTRA
nos seguintes períodos:
De 02 a 15/05: inscrição das entidades e
modalidades;
De 16 a 31/05: exclusão de modalidades;
De 01 a 15/06: inscrição dos atletas;
Até 13/07: pagamento das inscrições
(R$ 80,00 por atleta).
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NATAÇÃO - FEMININO

RECORDES
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PROVA

RECORDE

ANO

50 m livre até 35

00'32''76 - Patrícia Maria Maia Mota - TRT 7/CE

2011

50 m livre de 36 a 40

Tempo Inicial: 00'34''57 - Gabriela Coelho - TRT 4/RS

2011

50 m livre de 41 a 45

Tempo Inicial: 00'36''08 - Ana Maria Teles Fortuna - TRT 7/CE

2011

50 m livre de 46 a 50

Tempo Inicial: 00'42''92 - Luziane Janja Façanha - TRT 7/CE

2011

50 m livre de 51 a 55

Tempo Inicial: 00'48''50 - Maria Antônia de Oliveira Matos - TRT 8/PA-AP

2011

50 m livre acima de 56

Tempo Inicial: 00'49''42 - Vania Fernandes Ferreira - TRT 7/CE

2011

50 m peito até 35

00'45''93 - Patricia Maria Maia Mota - TRT 7/CE

2011

50 m peito de 36 a 46

Tempo Inicial: 00'50''70 - Ana Paula B. M. C. Fernandes - TRT 6/PE

2011

50 m peito de 41 a 45

Tempo Inicial: 01'00''71 - Silvana Thebaldi Pereira - TRT 17/ES

2011

50 m peito de 46 a 50

Tempo Inicial: 0'51''47 - Maria Letícia R. Fonseca - TRT 3/MG

2011

50 m peito de 51 a 55

Tempo Inicial: 01'14''44 - Maria Antônia de Oliveira Matos - TRT 8/PA-AP

2011

50 m peito acima de 56

Tempo Inicial: 01'06''29 - Maria Clara Paca - TRT 10/DF-TO

2011

100 m livre

01'15''48 - Patricia Maria Maia Mota - TRT 7/CE

2011

400 m livre

06’34”1954 – Patricia Silva Melo - TRT 17/ES

2008

50 m costas

00’40”27 – Gabriela Coelho - TRT 4/RS

2007

100 m costas

01’30”23 – Gabriela Coelho - TRT 4/RS

2007

100 m peito

01’41”24 – Edith de Almeida - TRT 6/PE

2007

50 m borboleta

00.37.04 - Ana Maria Teles - TRT 7/CE

2008

100 m borboleta

01’32”42 – Monica Soares - TRT 1/RJ

2007

4X50 livre

02’35”77 – TRT 6/PE

2006

4X100 livre

06'27''56 - TRT 10/DF-TO

2008

4X50 medley

03’06”44 – TRT 8/PA-AP

2005

4X100 medley

11’07”44 – TRT 13/PB

2005

50 m livre

00’32”77 – Gabriela Coelho - TRT 4/RS

2007

50 m livre até 29

00'33''93 - Patricia Melo - TRT 17/ES

2008

50 m livre de 30 a 49

00'33''87 - Flávia Araújo - TRT 17/ES

2008

50 m livre acima de 50

00'52''95 - Célia Maria Araújo - TRT 7/CE

2008

50 m livre de 36 a 44

Tempo Inicial: 00'45''19

2009

50 m livre de 50 a 54

Tempo Inicial: 00'49''61

2009

50 m livre de 55 a 59

Tempo Inicial: 00'47''05

2009

50 m peito de 36 a 44

Tempo Inicial: 00'49''81

2009

50 m peito de 50 a 54

Tempo Inicial: 01'13''14

2009

50 m peito de 55 a 59

Tempo Inicial: 01'07''75

2009

50 m peito

00'44''22 - Flávia Araújo - TRT 17/ES

2008
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ANO

50 m livre até 35

Tempo Inicial: 00'26''10 - Eurico Montenegro - TRT 11/AM-RR

2010

50 m livre de 36 a 40

Tempo Inicial: 00'31''30 - Hilberto Einstein M. P. Silva - TRT 18/GO

2011

50 m livre de 41 a 45

Tempo Inicial: 00'30''87 - Gustavo Henrique O. Maia - TRT 21/RN

2011

50 m livre de 46 a 50

Tempo Inicial: 00'30''06 - Luiz Gustavo M. Campos - TST/DF

2011

50 m livre de 51 a 55

Tempo Inicial: 00'32''49 - Wilbert Golden Batista - TRT 10/DF-TO

2011

50 m livre acima de 56

Tempo Inicial: 00'49''78 - Duas Delegações

2011

50 m peito até 35

00'34''30 - Caio Lima Azevedo - TRT 21/RN

2011

50 m peito de 36 a 46

Tempo Inicial: 00'40''34 - Francisco Xavier - TRT 8/PA-AP

2011

50 m peito de 41 a 45

Tempo Inicial: 00'39''79 - Gustavo Henrique O. Maia - TRT 21/RN

2011

50 m peito de 46 a 50

Tempo Inicial: 00'40''37 - Sérgio Augusto R. A. Affonso - TRT 3/MG

2011

50 m peito de 51 a 55

Tempo Inicial: 00'43''41 - Rodolpho Antônio L. Povoa - TRT 1/RJ

2011

50 m peito acima de 56

Tempo Inicial: 00'52''67 - Duas Delegações

2011

100 m livre

01'00''23 - Álvaro Sousa - TRT 8/PA-AP

2008

400 m livre

05’09’’22 -Allan Carlos de Souza Marques - TRT 16/MA

2007

50 m costas

00'31''66 - Álvaro José da Silva - TRT 8/PA-AP

2008

100 m costas

01’19”64 - Rodrigo Teixeira Paiva - TRT 6/PE

2011

100 m peito

01'18''47 - Caio Lima Azevedo - TRT 21/RN

2011

50 m borboleta

00’29’’82 - Gustavo Maia - TRT 21/RN

2004

100 m borboleta

01'06''83 - Álvaro José da Silva - TRT 8/PA-AP

2008

4X50 livre

02'00"31 - TRT 6/PE

2010

4X100 livre

04'48''15 - TRT 8/PA-AP

2008

4X50 medley

02'21''09 - TRT 8/PA-AP

2008

4X100 medley

03’40”19 - TRT 21/RN

2004

50 m livre

00’27”34 – Carlos Arthur - TRT 19/AL

2005

50 m livre até 29

00'26''02 - Álvaro Silva - TRT 8/PA-AP

2008

50 m livre de 30 a 49

00'28''23 - Marcelo Azevedo - TRT 17/ES

2008

50 m livre acima de 50

00'36''39 - João Neves - TRT 13/PB

2008

50 m livre de 36 a 44

Tempo Inicial: 00'28''86

2010

50 m livre de 45 a 49

Tempo Inicial: 00'29''95

2010

50 m livre de 50 a 54

Tempo Inicial: 00'32''65

2010

50 m peito

00’33’’36 – Sammy Barros - TRT 8/PA-AP

2004

50 m peito de 36 a 44

Tempo Inicial: 00'39''29

2010

50 m peito de 45 a 49

Tempo Inicial: 00'42''70

2010

50 m peito de 50 a 54

Tempo Inicial: 00'46''76

2010

FAIXAS ETÁRIAS
ANTERIORES
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RECORDE

ANO

100 m rasos

00’13”4 – Cássia Salomé - TRT 21/RN

2006

200 m rasos

00’28”8 – Cássia Salomé - TRT 21/RN

2006

400 m rasos

01’07”1 – Auricélia Almeida - TRT 21/RN

2007

800 m rasos

02’48”5 – Auricélia Almeida - TRT 21/RN

2007

1500 m rasos - até 35

06'41''82 - Silvana T. Pereira - TRT 17/ES

2009

1500 m rasos - de 36 a 40

06'45'' - Tempo Inical - Karina Pereira Diniz - TRT 13/PB

2011

1500 m rasos - de 41 a 45

06'34''93 - Tempo Inicial - Cleonice Franco Barreto Oliveira - TRT 20/SE

2011

1500 m rasos - de 46 a 50

06'60''20 - Cássia Salomé da Cunha G. da Trindade - TRT 21/RN

2011

1500 m rasos - de 51 a 55

07'07''30 - Tempo Inicial - Maria Antônia Oliveira Matos - TRT 8/PA/AP

2011

1500 m rasos - acima de 56

07'48'' - Houve a prova, porém não foi pontuada, 2 delegações

2011

3000 m rasos - até 35

15'06''81 - Tempo Inicial - Michelle Villarinho de Lima - TRT 10/DF-TO

2011

3000 m rasos - de 36 a 40

14'43''01 - Tempo Inicial - Karina Pereira Diniz - TRT 13/PB

2011

3000 m rasos - de 41 a 45

14'06''61 - Tempo Inicial - Cleonice Franco Barreto Oliveira - TRT 20/SE

2011

3000 m rasos - de 46 a 50

14'46''63 - Tempo Inicial - Jaqueline Pereira Santos Mota - TRT 3/MG

2011

3000 m rasos - de 51 a 55

18'14''38 - Tempo Inicial - Maria Antônia Oliveira Matos - TRT 8/PA-AP

2011

3000 m rasos - acima de 56

15'37''05 - Houve a prova, porém não foi pontuada, 2 delegações

2011

5000 m rasos

23'02''8 - Eliane Thadeu Firmino - TRT 10/DF-TO

2008

4X100 m rasos

00’57”90 – TRT 21/RN

2007

4X400 m rasos

05'48''79 - Tempo Inicial

2011

Salto em distância

4,70 m - Maria Olinda de F. Leite Neta - TRT 11/AM-RR

2010

Salto em altura

1,40 m - Ana Maria Guilherme Ferro - TRT 6/PE

2008

Salto triplo

7,96 m - Maria Olinda de Farias Leite Neta - TRT 11/AM-RR

2011

Arremesso de peso

10,37 m - Janete Elane Sena Belchior - TRT 11/AM-RR

2010

Lançamento do disco

26,15 m - Ana Maria Guilherme Ferro - TRT 6/PE

2011

Lançamento do dardo

34,38 m - Ana Maria Guilherme Ferro - TRT 6/PE

2010

1500 m rasos - até 29

06'06''4 - Silvana Thebaldi - TRT 17/ES

2008

1500 m rasos - de 30 a 49

05'52''3 - Eliane Thadeu - TRT 10/DF-TO

2008

1500 m rasos - acima de 50

07'28''8 - Francisca das Chagas G. da Silva - TRT 21/RN

2008

1500 m rasos - de 36 a 46

06'07''55 - Claudia Souto Maior - TRT 6/PE

2009

1500 m rasos - acima de 47

06'48''46 - Maria Antônia O. Matos - TRT 8/PA-AP

2009

3000 m rasos

13’10”01 – Claudia Souto Maior - TRT 6/PE

2007

3000 m rasos - de 36 a 46

12'51''88 - Claudia Souto Maior - TRT 6/PE

2009

3000 m rasos - acima de 47

14'27''81 - Maria Antônia O. Matos - TRT 8/PA-AP

2009
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RECORDE

100 m rasos

00’11”1 – Adalberto Patrocínio Correia de Araújo - TRT 10/DF-TO

400 m rasos

800 m rasos

1500 m rasos - até 35

1500 m rasos - de 36 a 40

1500 m rasos - de 41 a 45

1500 m rasos - de 46 a 50

1500 m rasos - de 51 a 55

1500 m rasos - acima de 56

3000 m rasos - até 35

3000 m rasos - de 36 a 40

3000 m rasos - de 41 a 45

3000 m rasos - de 46 a 50

3000 m rasos - de 51 a 55

3000 m rasos - acima de 56

5000 m rasos

4X100 m rasos

4X400 m rasos

Salto em distância

Salto em altura

Salto triplo

Arremesso de peso

Lançamento do disco

00'23"80 - Adalberto Patrocínio Correia de Araújo - TRT 10/DF-TO

00’55’’6 – Severino Soares de Oliveira - TRT 10/DF-TO

02’02’’30 – Antônio Raimundo da Silva Neto - TRT 10/DF-TO

04'47''56 - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

04'57''92 - Tempo Inicial - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

04'40''31 - Tempo Inicial - Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

05'10''13 - Tempo Inicial - Otoniel Rubens Bergi - TRT 17/ES

05'20''09 - Tempo Inicial - Antônio Carlos Tavares - TRT 7/CE

06'54'' - Tempo Inicial - Antônio Carneiro Filho - TRT 3/MG

Tempo Inicial: 10'06''10 - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

10'39''96 - Tempo Inicial - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

10'14''45 - Tempo Inicial - Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

11'47''05 - Tempo Inicial - Márcio Alberto Lopes Muniz - TRT 16/MA

12'04''35 - Tempo Inicial - Jayme Batista da Silva - TRT 10/DF-TO

12'48''80 - Tempo Inicial - Antônio Carneiro Filho - TRT 3/MG

17’30”4 – Cláudio Souza - TRT 12/SC

00’47”1 – TRT 10/DF-TO

00’47”1 – TRT 10/DF-TO

5,90 m - João Robson Mendes Holanda - TRT 6/PE

1,72 m - João Robson Mendes Holanda - TRT 6/PE

11,95 m – João Robson Mendes Holanda - TRT 6/PE

13,51m - Arnaldo Soares Gomes - TRT 17/ES

33,81 m - Henrique Mittelbach - TRT 6/PE

2008

2010

2006

2006

2009

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2004

2006

2011

2008

2007

2006

2007

2007

Lançamento do dardo

38,48 m - Márcio André Rodrigues C. Faria - TRT 6/PE

2011

1500 m rasos

04’17’’00 – Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

2006

1500 m rasos - até 29

1500 m rasos - acima de 50

1500 m rasos - até 35

1500 m rasos - de 36 a 46

1500 m rasos - acima de 47

1500 m rasos - até 35

1500 m rasos - de 36 a 44

1500 m rasos - de 45 a 49

1500 m rasos - de 50 a 54

3000 m rasos - até 35

3000 m rasos - de 36 a 44

3000 m rasos - de 45 a 49

3000 m rasos - de 50 a 54

3000 m rasos

3000 m rasos - até 35

3000 m rasos - de 36 a 46

3000 m rasos - acima de 47

04'26''5 - Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

05'31''2 - José Barbosa Filho - TRT 21/RN

04'47''56 - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

04'27''34 - Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

05'15''57 - Marcio Alberto L. Muniz - TRT 16/MA

Tempo Inicial: 04'41''60

Tempo Inicial: 04'29''80

Tempo Inicial: 05'22''80

Tempo Inicial: 05'21''70

Tempo Inicial: 10'06''10

Tempo Inicial: 09'54''90

Tempo Inicial: 11'34''50

Tempo Inicial: 11'44''90

09’43’’50 – Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

10'10''61 - Cláudio Ferreira Júnior - TRT 4/RS

09'58''09 - Antônio Raimundo da Silva Neto - TST/DF

11'50''50 - Antônio Carlos Tavares - TRT 7/CE

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

FAIXAS ETÁRIAS
ANTERIORES

1500 m rasos - de 30 a 49

05'17''6 - Antônio Carlos Tavares - TRT 7/CE

ATLETISMO - MASCULINO

200 m rasos

ANO

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2006

2009

2009

2009
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PREPARATIVOS DA FESTA
Faltando 3 meses para os jogos, saiba como andam os
trabalhos para a edição deste ano

Os organizadores da XI ONJT têm trabalhado muito para garantir o sucesso de mais uma olimpíada. Os primeiros meses do
ano foram de agenda cheia entre visitas e reuniões.
Em janeiro, a Diretoria Executiva da ANASTRA, que recebeu a visita de dirigentes das associações do Rio de Janeiro, do
TST e do Ceará, reuniu-se com membros da ASTRA 4 e discutiram orçamentos e proposta do calendário.
No mesmo mês, a Diretoria Executiva e o Comitê Olímpico estiveram em Gramado para visitar locais de competição e hotéis para receber
os participantes, além de definir datas e procedimentos para inscrições
nos jogos deste ano.
Os locais foram cuidadosamente escolhidos para atender da melhor
forma os atletas de cada modalidade, ficando definidos da seguinte forma:

2

1

ATLETISMO - SESI Caxias do Sul - a confirmar
BASQUETE - Colégio Maria Imaculada 2 (Foto 3)
CICLISMO - Expo Gramado (Foto 7)
DAMAS - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
DOMINÓ - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)

3

4

FUTEBOL DE MESA - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
FUTEVÔLEI - Centro Municipal de Esportes (Foto 2)
FUTSAL - Ginásio Perinão/Colégio Maria Imaculada 1 (Foto 4)
HANDEBOL - Colégio Maria Imaculada 1 (Foto 4)
JUDÔ - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
NATAÇÃO - Universidade de Caxias do Sul/UCS (Foto 5)

5

6

PESCA - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
TÊNIS DE MESA - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
TÊNIS DE QUADRA - Canela Tênis Clube (Foto 1)
TIRO - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)
VÔLEI DE AREIA - Centro Municipal de Esportes (Foto 2)
FUTEBOL SOÇAITE - Vila Olímpica (Foto 6)

7
20

8

VÔLEI - Ginásio Perinão/Colégio Maria Imaculada 2 (Foto 4)
XADREZ - Hotel Fazenda Pampas/Canela (Foto 8)

MAGAZINE

Em fevereiro, o ministro João Oreste Dalazen, presidente
do TST, recebeu Flaubert Barbosa dos Santos, Adelôr Alves
Lopes e Alexandre Paz Garcia, presidentes da ANASTRA,
Astrisutra e Astra 4.
Na reunião, os dirigentes das associações convidaram o ministro para a abertura dos jogos. No encontro, informaram ao
presidente do TST que o evento deverá contar com, aproximadamente, 1.000 atletas que durante sete dias competirão em 19
modalidades, com a participação não apenas de servidores, mas
também de juízes, desembargadores e ministros.
Entusiasmado, Dalazen comentou que é jogador de tênis
de quadra e perguntou sobre o número de atletas que disputaram a modalidade nos jogos passados, em Belo Horizonte.
Os organizadores do evento comentaram que no ano passado o ministro Brito Pereira, também jogador de tênis de quadra, programou-se para disputar a modalidade e foi impedido
por lesão durante os treinamentos. Eles ressaltaram a participação da ministra Maria de Assis Calsing, na modalidade tênis
de mesa, afirmando que a contribuição dela para os jogos teve
um significado extraordinário. Adelôr A. Lopes comentou que
a participação da magistratura atesta a seriedade do trabalho
realizado em prol da qualidade de vida dos servidores e membros do Judiciário trabalhista.
Flaubert B. Santos informou que o interesse dos atletas

está crescendo a cada ano e resultados positivos de integração
estão surpreendendo. Ressaltou que o esporte tem a característica de agregar pessoas em torno de um objetivo, situação que
repercute nas relações diárias das atividades do trabalho.
Alexandre Garcia renovou o convite ao presidente do TST,
acrescendo a hipótese de uma partida de tênis entre o ministro
e o desembargador Ricardo Alencar Machado, do TRT10, parceiro dele em jogos em Brasília. Interessado, o presidente do
TST pediu informações sobre o piso e a cobertura das quadras
que serão utilizadas em Gramado.
No final da reunião, o ministro disse que fará esforço para
comparecer aos jogos.

A seguir, confira o cronograma
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Cronograma

Definidos os locais das competições, o comitê montou o
cronograma dos jogos de Gramado. Confira:

22

MODALIDADES

HORÁRIO

SEXTA
(07/09)

SÁBADO
(08/09)

DOMINGO
(09/09)

ABERTURA

18h

N

ATLETISMO

9h

BASQUETE

8h

M

CICLISMO

16h

T

DAMAS

18h

DOMINÓ

18h

FUTEBOL
MESA

19h

FUTEBOL
SOÇAITE

15h

FUTEVÔLEI

13h

FUTSAL

8h

M

M

HANDEBOL

12h

T

T

JUDÔ

14h

T

NATAÇÃO

9h

M

PESCA

10h

TÊNIS DE
MESA
TÊNIS DE
QUADRA

14h

TIRO

9h

VÔLEI DE
AREIA

8h

VÔLEI

14h

XADREZ

18h

ENCERRAMENTO

19h

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
(10/09)
(11/09)
(12/09)
(13/09)

SEXTA
(14/09)

LOCAL

Expo Gramado

M
M

M

T/N

M

M

M

Colégio Maria Imaculada 2
Expo Gramado

N
N

Caxias do Sul
(a confirmar)

M

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

N

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

N

T/N

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

N

N

T/N

T/N

T/N

T/N

Vila Olímpica

T

T

T

Centro Municipal
de Esportes

M

M

M

M

Ginásio Perinão/
Colégio Maria Imaculada 1

T

T

T

T

Colégio Maria
Imaculada 1
Hotel Fazenda Pampas/
Canela
Universidade de
Caxias do Sul/UCS

M

T

8h

M

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

T

T

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

M/T

M/T

M/T

M/T

M/T

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

M/T

T/N

T/N

Canela Tênis Clube

M

M

M

M

Centro Municipal
de Esportes

T/N

T/N

T/N

T/N

Ginásio Perinão/
Colégio Maria Imaculada 2

N

N

Hotel Fazenda Pampas/
Canela

N

Expo Gramado

Continue acompanhando os preparativos pelo portal da ANASTRA: www.anastra.com.br
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CNJ cumprindo seu papel

Criado há oito anos, o Conselho Nacional de Justiça é um instrumento de
desenvolvimento do Poder Judiciário
Cumprindo o papel de contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da sociedade, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios
no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à
transparência administrativa e processual.
Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de
junho de 2005, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário com
sede em Brasília (DF) e atuação em todo o território nacional,
que visa, mediante ações de planejamento, à coordenação, ao
controle administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço público na prestação da Justiça.
O objetivo do Conselho engloba planejamento estratégico
e proposição de políticas judiciárias, modernização tecnológica
do judiciário, ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social, garantia de efetivo respeito às liberdades
públicas e execuções penais.
Entre muitas metas alcançadas, destacam-se os números
referentes à produtividade dos tribunais. Com a Meta 2 de
2009, que trata do julgamento de processos pendentes, os tribunais aumentaram o cumprimento desde que foi estabelecida,
como mostra o gráfico:

2009 havia 105.077 execuções fiscais
pendentes; em 2011, esse número chegou a 95.400, o que significa redução
de 9,21%. No que se refere às execuções
não fiscais, a Meta 3 estabeleceu a diminuição em 10% do acervo. Das ações
não fiscais existentes no país, foi atinMin. Carlos Alberto R. de Paula
gido percentual de redução de 21,60%.
Composto por quinze membros com mandato de dois
anos, o CNJ atualmente conta, para o biênio 2011/2013, com:
Ayres Britto

Presidente
Ministro do Supremo Tribunal Federal

Eliana Calmon

Corregedora Nacional de Justiça
Ministra do Superior Tribunal de Justiça

Carlos Alberto Reis de Paula

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

José Roberto Neves Amorim

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Fernando da Costa Tourinho Neto

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Ney José de Freitas

Desembargador Federal do Trabalho no Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região

José Guilherme Vasi Werner

Juiz Auxiliar e Secretário-Geral Adjunto
no Conselho Nacional de Justiça

Silvio Luís Ferreira da Rocha
Juiz Federal de São Paulo

José Lúcio Munhoz

Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Wellington Cabral Saraiva

Procurador regional da República na 5ª Região

Gilberto Valente Martins

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará

Jefferson Kravchychyn

Advogado e Conselheiro do CNJ

Jorge Hélio

Quanto à Meta 3 de 2010, que visa reduzir o acervo de
processos na fase de cumprimento ou de execução, os números
indicam que o estoque vem diminuindo. A Justiça Estadual, até
2011, teve uma redução de 8,72%. Na Justiça Federal, houve redução de 6,95% de 2009 a 2011. Já na Justiça do Trabalho, em

Advogado e Conselheiro do CNJ

Marcelo Nobre

Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada

Bruno Dantas

Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada
Fonte: site CNJ
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Oficiais de Justiça:
Mais que um cargo,
uma missão
Quando se fala em Oficial de Justiça, um preconceituoso senso comum remete a
imagens de servidores de vida tranquila, que são liberados da obrigatoriedade de assinar
o ponto diariamente. Mas esses profissionais estão muito além da visão superficial – ou
antiquada – que poderiam sugerir os desavisados. O Oficial de Justiça Avaliador Federal,
servidor indispensável para o cumprimento da justiça, tem a função de dar efetividade
à ordem judicial expedida pelo juiz. São profissionais propositivos, que, para exercer sua
função, precisam de muito empenho.
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Bacharéis em direito, todos os oficiais precisam ser aprovados em concurso público. Quando assumem o cargo, normalmente não contam com treinamento específico para o desenvolvimento da função. Quando iniciam a carreira, acompanham
colegas experientes. A equivocada avaliação de tranquilidade
na vida desses servidores ignora a realidade desses profissionais,
que chegam a trabalhar de 10 a 12 horas por dia, inclusive aos
finais de semana e feriados.
Poucas pessoas reconhecem os atos de energia, de positividade, de cumprimento correto das ordens Judiciais. Para driblar
a solidão e partilhar experiências, os 73 oficiais de justiça do
TRT 10, na ativa, encontram-se periodicamente fora dos horários de trabalho. É o que conta Cynara Fernandes Menezes,
há treze anos no TRT 10. “Nos nossos momentos de confraternização nós conversamos muito e buscamos aproximação e
valorização da categoria”.
Várias missões são delegadas a esses profissionais diariamente, mas cada mandado é acompanhado pelo “fator surpresa”. São profissionais dotados de fé pública que carregam várias
histórias ocorridas durante o cumprimento do mandado e as
experiências passadas são relatadas e levadas ao conhecimento
dos juízes através de certidões. O que aparentemente é engraçado, na verdade trata-se de momentos de extrema tensão. São
cidadãos que se escondem para não receberem o oficial, ou que
se negam a identificarem-se, informam nomes errados e, na
pior das situações, desrespeitam os profissionais e chegam até
a agredi-los.
Entre tantas histórias vividas, Cynara lembra que já houve
uma situação em que o dono de uma academia ficou tão nervoso ao recebê-la que começou a atirar objetos no chão e, em
seguida “chorou como criança”, enquanto ela o aguardava com
paciência. Em outra ocasião, durante a penhora de um estabelecimento comercial, o dono e ela foram assaltados. Arnoldo também carrega uma lista de histórias inusitadas. Pessoas
que o fotografam na tentativa de intimidá-lo. Em outro caso,
uma pessoa quando procurada por ele, por telefone, afirmou
que morava em uma árvore e que não tinha endereço fixo para
recebê-lo.
Um trabalho repleto de peculiaridades que exige discernimento e uma boa dose de sorte. Arnoldo Braga Filho, com
grande experiência adquirida em 18 anos no TRT 10, é autor
do livro “Oficial de Justiça: abordagem teórica e procedimentos
práticos”. Ele destaca que “bom senso é a única companhia dos
oficiais de justiça na sua solitária diligência”.

“

bom senso é a única

companhia dos oficiais

de justiça na sua solitária
diligência

“Programe seu futuro com
segurança e tranquilidade”

Com o intuito de oferecer um atendimento personalizado aos
associados, a ANASTRA ﬁrmou convênio com a Ferraz Consórcios,
empresa que atua há 30 anos em Brasília.
Apartir dessa parceria, foi implantado para associados e familiares,
um grupo exclusivo de consórcios de imóveis com a duração de 150
meses e automóvel em 60 meses.

Planos de Consórcios de Imóveis
Crédito-R$
100.000,00
110.000,00
120.000,00
130.000,00
140.000,00
150.000,00
160.000,00
170.000,00
180.000,00
190.000,00
200.000,00

Entrada-R$
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00

150 prestações-R$
819,73
901,71
983,68
1.065,65
1.147,63
1.229,60
1.311,57
1.393,55
1.475,52
1.557,49
1.639,47

Taxa de Administração:
0,10 mensal - 15% toral.
Fundo de Reserva:
0,01% mensal - 2% total.
Seguro Prestamista:
0,040% mensal
6,00% total.
Reajuste:
INCC - Índice Nacional
da Construção Civil.

Consulte outros planos de consórcios

Visite nossa empresa e conheça
as melhores condições para você
planejar um bom negócio.
W3 Sul 516 Bloco C loja 75

Tel.: (61)

3346-8073

www.ferraz.com.br

Mais informações podem ser
obtidas na sede da ANASTRA

SRTVS Quadra 701, Conj. D, Bloco C,
Sl. 333, Centro Empresarial Brasília.
Tel.: (61) 3202-7373
www.anastra.com.br
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$

QUANTO CUSTA
UMA OLIMPÍADA?

$
$

Divulgação, cerimônias, equipamentos e arbitragem, troféus
e medalhas, transporte, alimentação e administração. Os
custos em 2011 superaram R$ 330.000,00
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É frequente a curiosidade dos associados sobre o custo para
a Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, desenvolvida pela
ANASTRA, sair do papel e chegar às pistas, piscinas, quadras,
campos, stands de tiro, salões de jogos e locais de esportes de areia
e pesca.
Vamos iniciar lembrando que a divulgação anterior e posterior ao evento é essencial para levarmos os números dos jogos ao
TST, aos Regionais e, principalmente, aos servidores, incentivando a participação dos atletas. Para atingir este objetivo, produzimos convites, folhetos e a revista dos jogos.
Para desenvolvimento das 19 modalidades disputadas, precisamos de locais apropriados, grande número de árbitros (contratados nas federações), serviço de atendimento de paramédicos,
ambulâncias e seguro para os atletas.
Também devemos lembrar do transporte entre os hotéis oficiais e os locais de jogos, alimentação (aproximadamente 500 almoços diários), água para mais de 850 atletas e medicação para
primeiros socorros.
Na parte administrativa, precisamos de pessoas para o receptivo, coordenadores e funcionários para serviços de secretaria. São
eles os responsáveis pelo trabalho de base na logística geral e confecção de boletins.
Não vamos nos esquecer das cerimônias de abertura e de encerramento, das viagens de visita para escolha dos locais dos jogos
e das reuniões com as autoridades municipais e judiciais da região.
Com os resultados em cada prova, conhecemos nossos campeões e entregamos a eles medalhas e troféus, algo em torno de
900 peças de premiação.
Os custos são grandes e buscamos no demonstrativo concentrar as principais receitas e despesas.
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Movimento Financeiro ANASTRA
Descritivo

Receita

Inscrições (R$ 60,00 x 856 atletas)

51.360,00

Aporte

9.538,23

Comissionamento hotéis

Produção de troféus e medalhas

Despesas

21.260,79

Passagens aéreas administrativas

13.541,60
2.859,60

Funcionários da secretaria

2.500,00

Transporte (ônibus)

33.331,60

Sacolas brindes/transporte de carga

3.889,76

Alimentação (equipe administrativa)

1.816,15

Designer (logos e uniformes)

2.000,00

Material de pesca e flores

283,27

Despesas de viagens GO/MG/SC/PI

5.348,53

Revista (produção e distribuição)

51.360,00

72.620,79

2.788,51

Hotéis (convidados e funcionários)

Saldo

13.800,00

82.159,22

68.617,62

65.828,91

2011 X ONJT em

60.469,31

Belo Horizonte,

25.321,56

Minas Gerais.

62.969,31

27.137,71

21.431,80

19.431,80

19.148,53

13.800,00
0,00

Movimento Financeiro ASTTTER
Aporte

Descritivo

Transporte

Receita

252.321,03

Alimentação (56%)

Despesas
63.500,00
5.955,00

Árbitros, serviços e fotos

118.485,60

Abertura

37.452,00

Peças gráficas

6.175,20

Cerimônia de encerramento

20.753,23

Saldo

252.321,03

188.821,03

182.866,03
64.380,43

58.205,23

20.753,23
00,00

Fechamento
Descritivo

Participação ANASTRA
Participação ASTTTER

Despesas quitadas pela Anastra

Despesas quitadas pela ASTTTER

Receita

82.159,22

252.321,03

Despesas
82.159,22

252.321,03

Saldo

82.159,22

334.480.25

252.321,03
0,00

O evento contou com o maior
número de participantes até o
momento. Foram 856 atletas.

2012 em
Gramado, Rio
Grande do Sul.
A arrecadação de taxas de
inscrição é de R$ 80,00 e, considerando 900 atletas, deverá se
aproximar de R$ 72.000,00.
O custo total do evento
tem previsão aproximada de
R$ 300.000,00, restando R$
228.000,00 que, necessariamente, terão que ser providos por patrocinadores e comissionamento
de hotéis.
Na sustentação econômica
dos jogos não entram os valores das contribuições mensais
da ANASTRA. A arrecadação
das mensalidades é destinada
para a manutenção administrativa da entidade.

27

MAGAZINE

Agentes de turismo apostam
nas viagens em grupo
Viajar com pessoas que compartilham os mesmos
interesses pode ser a melhor escolha para quem
deseja fazer novas amizades, além de aproveitar
ótimos roteiros pagando menos.
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Foto: Acervo do

Site SXC.hu
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Viajar em grupo pode ser mais barato e proveitoso do que
viajar sozinho. É baseado nessa afirmativa que as agências de
turismo estão investindo cada vez mais nesse segmento.
Segundo Cibele Nicolace Bergamo, Gestora em Turismo, as
vendas para grupos direcionados tendem a ter maiores adesões
do que as individuais. “Além de a agência conseguir uma negociação diferenciada com os fornecedores, logo, preços mais interessantes para seu público final, a ideia também une pessoas com
o mesmo interesse”, afirma.
Outra vantagem de viajar em grupo são as facilidades criadas
pelas agências por meio de serviços personalizados. É o que afirma Sandra Vale da agência Bora Bora Turismo: “O cliente está
a cada dia mais exigente. Oferecer um produto especialmente
para o interesse de um grupo específico é uma forma de captar e
fidelizar esses clientes, que se sentem ainda mais especiais com
esse tipo de tratamento”.
Atualmente existem pacotes para grupos que desejam viajar
pelos mais diversos motivos: ecológicos, religiosos, esportivos e
para fotografar. Sandra Vale destaca que os grupos relacionados
aos esportes estão invadindo o mercado, principalmente as corridas de rua. “Particularmente acho excelente, pois além de estar
oferecendo algo relacionado ao lazer, também está totalmente
ligado à saúde e qualidade de vida”.
Quando o assunto é roteiro, opções não faltam. Dorinha
Dantas, Consultora de Viagens, aponta a Europa (Portugal, Itália e França), os Estados Unidos (Nova York e Orlando - Disney), roteiros religiosos, o Brasil (Serra Gaúcha) e a temporada
de neve da Argentina e Chile como principais destinos. “Esses
roteiros são carros-chefes, onde a procura é permanente. Outros
destinos já dependem mais de uma boa oferta”, completa.
A ANASTRA está formando grupos para viagens. Há possibilidades para pacotes completos ou, apenas, para parte terrestre.

Envie sugestões de destinos
para hotel@anastra.com.br
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PCCR já!
Servidores do judiciário entram no quarto ano de luta pela
aprovação do novo Plano de Cargos e Salários

O grito de ordem “PCCR já” ainda ecoa nos corredores da
Câmara dos Deputados. Em 2012, mais uma vez, o judiciário
vai à luta pelos interesses da categoria.
A luta pela aprovação do Projeto de Lei 6613/09, que trata
da revisão do Plano de Cargos e Salários dos servidores do
Judiciário Federal, já dura quatro anos e ainda não há previsões
de chegar ao fim. Sem um canal de negociação concreto com o
Executivo para a aprovação, servidores do Judiciário continuam
pressionando o governo.
Na corrida contra o tempo do ano eleitoral, a categoria
dá tudo de si para aprovar o plano de carreira. Segundo o coordenador geral do SINDJUS-DF, Cledo de Oliveira Vieira,
servidor do TRT-10, 2012 será mais um ano difícil. “Estamos
retomando a discussão junto ao Congresso Nacional e articulando junto aos Ministros Ayres Britto e Cármen Lúcia uma
estratégia que possibilite a implementação do PCCR, mas os
sindicatos têm que se mobilizar. Se as coisas não andarem, com
certeza ocorrerá a greve”.
O Executivo já demonstrou que o governo não está disposto a negociar as demandas do funcionalismo federal, mas o
deputado Policarpo (PT-DF), relator do projeto, está confiante
com o que a categoria pode conseguir com o apoio do ministro
Ayres Britto, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Temos o novo presidente do Supremo, temos toda a categoria
do nosso lado e vamos vencer. Não podemos desanimar”.
Em ato realizado no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em abril, os servidores presentes buscavam
uma posição única para a reivindicação salarial. Em tom de
preocupação com correntes divergentes da proposta que tramita no Legislativo, lembraram que a desunião dos servidores é
um dos fatores que dificultaram as negociações com o governo.
O projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), primeira comissão de
análise do PL na Câmara dos Deputados, e agora está na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) aguardando votação.
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Relembre a trajetória
da luta pelo PCCR
2008
Depois da aprovação de três Planos de Cargos e Salários, os
servidores do Poder Judiciário queriam aprofundar as transformações na carreira. Atendendo a essa reivindicação, em 2008
o SINDJUS-DF passou a discutir a criação de um Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração – o PCCR. Foram realizados
debates com a categoria para definir as propostas que integrariam a redação do anteprojeto e requerer que o Supremo Tribunal Federal instalasse uma comissão com o objetivo de propor
uma nova carreira. Nesta comissão, formada por representantes
de todos os tribunais, participaram também o SINDJUS-DF
e a FENAJUFE.

2009
No ano seguinte, o ministro Gilmar Mendes se dispôs a
negociar apenas a aprovação de aumento de 56%. Em greve e à
espera de uma solução, a categoria decidiu concordar, confiando na promessa de aprovação rápida.
Gilmar Mendes designou o ministro Ives Gandra para cortar a tabela já aprovada por todas as instâncias administrativas
e políticas do Poder Judiciário. A tabela aprovada resultaria em
um aumento salarial de 80,17%. Quando acreditamos ter superado todas as barreiras, surgiu uma frente contra a equiparação
– a Frentas (Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União). A Frentas fazia a comparação do salário
do juiz em início de carreira com o do servidor que tinha se
dedicado 20 anos à justiça. Nesse momento uma nova batalha foi travada. Nossos representantes na comissão defenderam
uma tabela que equiparava nossos salários aos dos servidores do
Legislativo e do grupo de gestão do Executivo. Depois de muito debate, uma tabela foi aprovada pela comissão, depois pelos
Diretores Gerais e pelos presidentes de tribunais. Foi apresentado então o Projeto de Lei 6613/09.
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2010
Diferentemente dos processos de aprovação dos outros
PCSs, o PCCR encontrou maior resistência no Executivo e na
postura das administrações dos tribunais em restringir o direito
de greve dos servidores.
O governo criou uma série de medidas que dificultaram a
tramitação do PL 6613. Não houve o cumprimento de promessas de aprovação feitas em 2009 e o movimento pró-subsídio,
não entendendo que o único objetivo do governo era dividir
a categoria, começou a se mobilizar no intuito de impedir o
reajuste para todos os cargos.
Mesmo com a greve de mais de dois meses, o ano terminou
sem novas esperanças.

2011
Em 2011, o relator do PL 6613 na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT), deputado Policarpo (PT/DF), contrariando o governo, apresentou seu relatório e pressionou pela votação e aprovação do texto. A categoria compareceu durante todo
o ano, com força em todas as reuniões na Câmara, porém o ano
terminou sem votação.
O 6º Congresso do SINDJUS-DF aprovou uma resolução
vital para a categoria: promover uma mudança no PL 6613 capaz de reunificar a categoria e reduzir a diferença salarial entre
os servidores novos e antigos.

2012
Como os servidores não desistiram e continuam pressionando os deputados da CFT para votarem e aprovarem o
PCCR, os deputados se viram obrigados a acertar com o deputado Policarpo uma data imediata para a inclusão em pauta do
PL 6613/09 e garantir a votação do projeto.
Policarpo apresentou requerimento de inclusão de pauta do
PL 6613/09 e isso gerou muita polêmica entre os deputados
do Governo, já que o PT e os governistas não queriam que o
projeto entrasse em pauta. O presidente da CFT iniciou a votação, porém, atendendo à manobra do governo, os deputados

esvaziaram a sessão e o quórum não foi
suficiente para aprovar o PCCR.
Em reunião com a Ministra Cármen
Lúcia, os coordenadores do SINDJUSDF Berilo Leão e Cledo Vieira retomaram a pressão no STF pela aprovação do
PL 6613/09. Essa conversa, que ocorreu
no dia 09 de março, simboliza o início
da mobilização pela conquista do nosso reajuste salarial neste ano de 2012. A
campanha vai contar com uma série de
articulações e manifestações no Judiciário, no Legislativo e no Executivo.

Previdência complementar
Além da campanha salarial, a categoria brigou, sem sucesso, contra a proposta do governo de criar a Fundação de
Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais
(Funpresp).
A proposta do Executivo limita as aposentadorias pagas
pela União ao teto do Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), a cargo do INSS. O Projeto de Lei 1992/97 preocupa os servidores federais. Pelo texto aprovado na Câmara, os
servidores de cada poder (Executivo, Legislativo e Judiciário)
terão seu fundo ou fundação própria, com uma alíquota de contribuição de 8,5%.
Para Cledo Vieira, a proposta do governo não é favorável para a categoria em nenhum sentido. “Eu entendo que é o
primeiro passo, no sentido de retirar a aposentadoria integral
dos servidores que não foram atingidos pelas outras reformas.
Temos que combater, provavelmente no STF”.

Acompanhe a mobilização pela aprovação
do projeto através do sítio da ANASTRA.

www.anastra.com.br/PCCR
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Dirigentes da ANASTRA apresentam
projeto olímpico no Coleprecor
Reunião de setembro será em Gramado

Em clima de descontração, dirigentes da ANASTRA foram recebidos pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos
TRTs (COLEPRECOR), na 4ª Reunião Ordinária de 2012,
para apresentação do projeto de qualidade de vida dos servidores.
Na reunião presidida pelo desembargador José Maria
Quadros de Alencar (TRT-8), Flaubert Barbosa e Deborah
Vicentini, presidente e coordenadora legislativa da entidade, e
Kolberg Luna, membro do comitê olímpico, fizeram uma exposição sobre a Olímpiada Nacional da Justiça do Trabalho,
que está na 11ª edição. A
receptividade foi tanta que
os presidentes e corregedores decidiram em votação,
por maioria, transferir o
encontro do COLEPRECOR para Gramado, no
mesmo período dos jogos,
visando prestigiar o evento
e incentivar a prática de atividades físicas de magistrados, servidores e colaboradores da Justiça do Trabalho.
A presidente do TRT 4, desembargadora Maria Helena
Mallmann, afirmou que o Rio Grande do Sul terá grande satisfação em receber o COLEPRECOR, facilitando a participação dos presidentes e corregedores na abertura dos jogos.
O desembargador Cláudio Soares Pires, presidente do TRT
do Ceará, demonstrou orgulho do título de campeão conquis32

tado pelos servidores da 7ª Região na edição de 2011, em Belo
Horizonte, e incentivou os desembargadores a promoverem
olimpíadas internas. Na oportunidade, reforçou a importância
da prática esportiva para melhoria da qualidade de vida.
O presidente do TRT de Sergipe, desembargador Jorge
Antônio Andrade Cardoso, também expôs aos presentes a experiência em receber os jogos em seu regional no ano de 2009
e afirmou que o entrosamento dos atletas repercutiu na qualidade do serviço.
Os dirigentes da ANASTRA conversaram com a presidente do TRT da Bahia, desembargadora Vânia Jacira Tanajura
Chaves, que se colocou à disposição para ampliar a representação da 5ª Região no evento e propôs um encontro em Salvador
para divulgação dos jogos em Gramado.
Flaubert aproveitou para solicitar que não sejam marcadas
correições no período dos jogos.
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Acompanhe o andamento das ações
patrocinadas pela ANASTRA
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: A turma por maioria deu provimento parcial à apelação.
Em 11/05/2012 – aguardando publicação do acórdão.
ACÓRDÃO: Publicado em 31/05/2012
Decide a Turma, por maioria, rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade e,
por maioria, dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da autora.
QUINTOS
Ação Ordinária
Nº (antigo) 2005.34.00.029804-1 (novo) 0029527.41.2005.4.01.3400

“Programe
com
Distribuição original:seu
6ª Varafuturo
Federal – JFDF
– Brasília
segurança
eVictor
tranquilidade”
Advogado: Dr. Rodrigo de
Escritório: F. Sarmento Brasília
Sentença: 27/02/2007 – Procedente
Apelação da União: 15/06/2007

Não importa qual é
o seu carro, temos
o melhor seguro

Acórdão 2ª Turma: Negado provimento
Embargos de Declaração União: 19/01/2011 – Rejeitados
Com o intuito de oferecer um atendimento personalizado aos
Situaçãoaatual:
Recurso
Especial
sobrestado,
aguardando
associados,
ANASTRA
ﬁrmou
convênio
com a Ferraz
Consórcios,
empresa que atua há 30 anos em Brasília.
julgamento
do
processo
ou
RESP
Nº
20034000366571;
Apartir dessa parceria, foi implantado para associados e familiares,
um 200433000115472;
grupo exclusivo de consórcios
de imóveis com a duração de 150
200633000142552.
meses e automóvel em 60 meses.

Planos de Consórcios de Imóveis

ISENÇÃO DO I.R.
NA FONTE
Crédito-R$
Entrada-R$
150SOBRE
prestações-R$
O ABONO PERMANÊNCIA
100.000,00
1.000,00
819,73
110.000,00
1.100,00
901,71
Ação Ordinária 1.200,00
120.000,00
983,68
130.000,00
1.300,00
1.065,65
Nº 2005.34.00.024866-0
140.000,00
1.400,00
1.147,63
150.000,00
1.500,00
1.229,60
Advogado: Dr. Rodrigo
de Victor 1.311,57
160.000,00
1.600,00
170.000,00
1.700,00
1.393,55
Escritório: F. Sarmento
Brasília
180.000,00
1.800,00
1.475,52
190.000,00
1.900,00
1.557,49
Sentença: 11/06/2008
– Procedente
200.000,00
2.000,00
1.639,47
Apelação
da União:
11/07/2008
Consulte
outros planos
de consórcios

Taxa de Administração:
0,10 mensal - 15% toral.
Fundo de Reserva:
0,01% mensal - 2% total.
Seguro Prestamista:
0,040% mensal
6,00% total.
Reajuste:
INCC - Índice Nacional
da Construção Civil.

– negado provimento

ALFA

SEGURADORA

Recurso Extraordinário e Recurso Especial da União: 14/09/2010

Visite nossa empresa e conheça
Mais informações podem ser
as melhores
condições
você
obtidasjulgamento
na sede da ANASTRA
Situação
Atual: para
RESP
sobrestado, aguardando
planejar um bom negócio.
SRTVS Quadra 701, Conj. D, Bloco C,

do516
processo
ou75RESP
W3 Sul
Bloco C loja
Tel.: (61)

3346-8073

www.ferraz.com.br

Nº 1192556.Sl. 333, Centro Empresarial Brasília.
Tel.: (61) 3202-7373
www.anastra.com.br

Venha prestigiar, e obter resultados ﬁnanceiros
imediatos, fazendo seus seguros através da
ANASTRA ou diretamente na Everest Corretora
Telefones: 3225-0049 / 3322-5570
E-mail: everestseguros@terra.com.br

Corretora

de Seguros

Telefone:
33

3322-5570
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Jogos da
ANASTRA
conquistam
o Brasil
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Em 2011, ano em que a Olimpíada
Nacional da Justiça do Trabalho completou
10 anos, Belo Horizonte recebeu 21 delegações. Entre elas, a participação do TRT5 (BA) e do TRT-22 (PI).
Participando dos jogos da ANASTRA
de 2011, o Tribunal Regional do Trabalho
da Bahia fez bonito e deixou sua marca.
Com apenas um representante, o atleta José
Francisco Barbosa de Araújo, a delegação
foi aplaudida de pé no desfile da cerimônia
de abertura da X ONJT.
José Francisco Barbosa de Araújo é diretor da 26ª Vara do Trabalho de Salvador
e chegou em Minas Gerais entusiasmado.
Ele ganhou uma medalha de prata e outra
de bronze. Além das medalhas, Francisco
levou para a Bahia um troféu para o TRT-5,
cedido pela ANASTRA, em homenagem à
presença do Tribunal baiano no evento.
O atleta comemorou também outros feitos, como ter superado uma temperatura média de 15º C, uma agenda
apertada de competições, com duas
provas no mesmo dia, e a concorrência em modalidade diferente da
que usualmente pratica.
Francisco Barbosa pratica corrida há 20 anos, mas só recentemente
começou a disputar em eventos oficiais, sendo registrado como corredor
de rua pela Federação Baiana de Atletismo. Ele já pensa em patrocínio

para encarar as competições, entendendo que o esporte deve ser promovido como
um fator que incrementa a qualidade de vida. “Quando você pratica esporte, o índice de adoecimento é zero. Eu, por exemplo, nunca faltei ao trabalho por motivo
de doença. Sem falar no alívio que proporciona, no relaxamento. O estresse fica
para trás, você sai renovado”, comenta.
Ele também quer incentivar a comunidade do Tribunal a participar da próxima
Olimpíada da Justiça do Trabalho, em Gramado (RS): “Eu quero convidar os magistrados e servidores para que a gente tenha uma delegação maior no evento”, diz.
O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí também deixou sua marca na primeira participação nas Olimpíadas da ANASTRA.
A delegação foi para Belo Horizonte com quatro atletas e contou com o apoio
e a presença entusiasmada do Desembargador Wellington Jim Boavista, Presidente do TRT 22, que desfilou com os servidores na cerimônia de abertura.
A primeira medalha do Piauí veio na disputa dos 1500 metros rasos, no atletismo. O atleta Fernando C. Lima faturou o bronze, para encher o Piauí de orgulho: “Não tive treinamento, pois decidimos participar um mês antes dos jogos. Foi
bom, mas a partir de agora, vou treinar o ano todo, para melhorar meu tempo”,
promete Fernando.
Além dos atletas da competição, o TRT-22 foi representado pela servidora Mônica Sousa no encerramento, com uma apresentação lúdica de Ginástica
Rítmica Desportiva – GRD, realizada ao som da música Cajuína, composição de
Caetano Veloso para homenagear a cidade de Teresina.
A ANASTRA também enviou troféu de participação para o TRT-22, que foi
entregue ao Desembargador Wellington Jim Boavista.
Flaubert Barbosa, presidente da ANASTRA, satisfeito
com a presença dos regionais, faz planos para a próxima edição dos jogos: “A participação da
Bahia e do Piauí na décima olimpíada foi um grande presente
para nós, organizadores.
Em Gramado, esperamos
receber representações
de todos os TRTs”.
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INCLUSÃO
E INTEGRAÇÃO
A ANASTRA se prepara para receber atletas cadeirantes nas olimpíadas
Os jogos olímpicos promovidos pela ANASTRA estão
O alto astral de Sabrina contagia os colegas de trabalho e
crescendo e se aperfeiçoando a cada edição. Com a constante a equipe está animada com a participação dela. “Vamos dar o
busca de reunir o maior número de participantes e promover maior apoio, ela será nossa representante”, afirma Rosani Frua qualidade de vida entre os servidores, a
tuoso, chefe da Sessão Administrativa
“Temos
capacidade
associação está trabalhando para incluir
e de Apoio a Eventos, onde Sabrina
nas competições servidores atletas com
trabalha.
de participar desde
deficiência física.
Com deficiência adquirida aos
que
sejam
respeitadas
Procurados pelo servidor do TRT10 meses de idade, ela carrega muitas
24 Benito Dias Galvão, os dirigentes da
histórias e recorda que antes o defias normas para os
ANASTRA abraçaram a ideia e iniciaciente tinha que se adaptar ao meio.
deficientes,
cada
um
ram os trabalhos para viabilizar o projeto.
Hoje, depois de muita luta de entidaPraticante de natação, ele faz planos com sua necessidade”. des voltadas para a inclusão dos defide começar a treinar tiro ao alvo, arrecientes, o meio é que está se adaptanmesso de peso, dardo, tênis de mesa e corrida de cadeira de do às necessidades deles.
rodas. Ele mantém contato com a associação, ajudando com
A servidora planeja realizar uma reunião com colegas do
informações quanto às necessidades gerais TRT-10 que também possuam algum tipo de deficiência com
de adaptação dos locais para receber atle- a presença do presidente da ANASTRA, Flaubert Barbosa. A
tas com deficiência física. Incentivando os ideia é apresentar a Olimpíada aos colegas e incentivar a prática
colegas servidores que não praticam es- de esportes. “Não tenho perfil de competidora, eu gosto de faportes, Benito sugere que façam uma for- zer esporte para curtir, mas eu estou disposta a ir para participar
cinha e comecem a praticar a modalidade e estimular outros deficientes a participarem”.
de maior preferência. O conselho dele é
Sabrina lembra que a inclusão dos portadores de necessidapara a prática do esporte que dê satisfação des especiais será gradativa e os organizadores precisam do aue prazer ao fazê-lo, além de estar ao alcan- xílio de profissionais que possam avaliar caso a caso, à medida
ce das suas possibilidades físicas.
que forem surgindo novos adeptos. “Temos capacidade de parEmpolgado com a oportunidade, ticipar desde que sejam respeitadas as normas para os deficieno atleta declara: “Sinto-me muito fe- tes, cada um com sua necessidade”.
Benito é servidor
liz pela oportunidade de participação
A ANASTRA está empenhado TRT 24ª R.
e especialmente pelo apoio, atenção e da em receber da melhor forma os
incentivos que venho recebendo por parte da ANASTRA”. E novos atletas. O presidente afirma:
completa: “Tenho as melhores expectativas possíveis, pois tra- “Estamos cuidando de transporte
ta-se de um evento cujas finalidades são as atividades esporti- adequado, acessibilidade aos locais
vas, atléticas, olímpicas, que são práticas muito saudáveis, visam de prova e hotéis com quartos adapo bem estar físico, mental e psicossocial, com vistas ainda a uma tados. Tudo está sendo estudado
integração dos servidores da Justiça do Trabalho”.
para atendê-los” e acrescenta: “SaSabrina Costa Monteiro, servidora do TRT-10, também bemos que existe a possibilidade de
deverá ir a Gramado. Ela já praticou natação e foi convidada falhas neste primeiro momento,
pelo presidente da ANASTRA para participar da Olimpíada mas nos esforçaremos ao máxicomo atleta e, assim como Benito, ajudar a colocar em prática mo para o melhor conforto dos
Sabrina (10ª R.) com as amigas
Patrícia (esq.) e Rosani (dir.)
esse novo projeto.
novos atletas”.
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CONVÊNIOS

TURISMO

Confira nossos parceiros e comece já a usufruir dos descontos que eles oferecem!
Consulte o nosso atendimento, teremos prazer em ajudá-lo.

Agora os associados e dependentes poderão
desfrutar do paraíso de águas termais escondido no Goiás com descontos exclusivos. Por
meio 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% de desconto nos bilhetes de
acesso ao Hot Park à Praia do Cerrado.

A Bancorbrás atua na área de turismo, com pacotes 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

Faça sua reserva pela ANASTRA: (61) 3202-7373

ALUGUEL DE VEÍCULOS

ADVOCACIA
NOVO!

LOCALIZA
A ANASTRA e a Localiza fizeram convênio que
oferece desconto no aluguel de veículos e pagamento em até 10x no cartão.

SEGUROS

Faça sua reserva pela ANASTRA: (61) 3202-7373

preparados para atender os associados ANASTRA
com condições especiais de pagamento.
Telefax: (61) 2105 2413

NOVO!

Corretora de seguros.
Obtenha resultados financeiros imediatos fazendo
seus seguros por meio do convênio da ANASTRA
com a corretora.
Tel: (61) 3225-0049 / 3322-5570
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O escritório conta com uma equipe de advogados

Administração, consultoria e corretagem de seguros. Seguros diferenciados para os filiados Anastra e
dependentes em 07 x sem juros.
Tel: (61) 3344-6220 / 3344-9178

CONSÓRCIO

MAGAZINE

NOVO!

Consórcio de imóveis e veículos com administração CEF. Pelo convênio com a ANASTRA, ao quitar a 5ª parcela o participante receberá 1,0 % do
valor do contrato em dinheiro.
Tel.: (61) 4102-7696

NOVO!

A empresa, que atua há 30 anos em Brasília, implantou para associados e dependentes um grupo
exclusivo de consórcios de imóveis com duração
de 15 0 meses e automóvel em 60 meses.
Tel.: (61) 3346-8073

ELETRÔNICOS

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

CURSOS

www.sonystyle.com.br

Cursos a distância de Graduação, Pós-Graduação e Extensão com 10% de desconto para associados e dependentes. Válido para alunos novos
e já matriculados. Não cumulativo.

Centro de Pós-Graduação lato sensu, há 15 anos
no mercado, com 35% de desconto para associados ANASTRA.
Contato: (61) 3274-3545 / 9267-8835

Contato: (61) 3356-9000
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A Atlantica Hotels International é uma das maiores administradoras hoteleiras multimarcas independentes 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.

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

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 Brasília é mais uma opção para associados ANASTRA que procuram hospedagem de
qualidade na Capital Federal.

Mais uma ótima opção de hospedagem no Ceará

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

Para o conforto dos associados que vêm a Brasília,

é o Sonata de Iracema. Ele conta com belíssimos
e muito bem decorados 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.

a ANASTRA firmou convênio com o Hotel Nacional.
Além da tradição e de toda a estrutura que dispõe,
o Hotel Nacional ainda oferece preços diferenciados aos associados da ANASTRA e dependentes.

Consulte tarifas no site da ANASTRA e faça sua reserva:
(61) 3202.7373 | hotel@anastra.com.br
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A ANASTRA quer melhorar
o contato com você.
A campanha de recadastramento faz parte do programa de implantação do novo site da associação. Nesta
oportunidade, todos poderão atualizar seus dados para a
emissão das carteirinhas e corrigir informações.
No novo site, os associados terão acesso a informações em campos disponíveis para todo o quadro social e
a áreas restritas de interesse pessoal.
Você poderá consultar detalhes dos convênios mantidos pela ANASTRA e também todas as informações
sobre as edições das Olimpíadas Nacionais da Justiça do
Trabalho, turismo, compra de ingressos para espetáculos,
inscrever-se para corridas de rua, balancetes, balanços e
acompanhamento de ações judiciais.
No campo de socialização, poderão ser criados e incluídos álbuns fotográficos e filmes de pequena duração.
Para você ficar mais próximo dos amigos, criamos
uma agenda de aniversários, com opção de remessa de
e-mails para aniversariantes.
Todo o universo ANASTRA está disponível na
nova página.
O primeiro passo para o acesso é o recadastramento.
A partir da atualização dos dados individuais será gerada
uma senha, resguardando as informações pessoais.

Atualize seu
cadastro no site e
concorra a uma
TV LCD 40”!

Faça já o seu recadastramento! É rápido e
você pode ganhar um

Fotos: Acervo SXC.hu
Imagens meramente ilustrativas

televisor de 40”.
Acesse:
www.anastra.com.br
Tire uma foto com o leitor de
QR-CODE do seu celular e
acesse facilmente o link.
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