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EDITORIAL
COM O COMPETE BRASÍLIA, OS 
ATLETAS DO DF CONSEGUEM VENCER 
O RELÓGIO, OS ADVERSÁRIOS E, 
PRINCIPALMENTE, AS DISTÂNCIAS.

Se você é atleta e mora no Distrito Federal, veja como participar no site www.esporte.gov.br

Muitas vezes, a maior dificuldade para os nossos atletas não é vencer os adversários, mas chegar 
até eles. Por isso, o GDF criou  o programa Compete Brasília. Com ele, atletas das mais diversas 
modalidades estão viajando para representar o Distrito Federal em competições nacionais ou 
internacionais. O programa estimula a participação de atletas de alto rendimento em diversas 
competições, custeando passagens aéreas e terrestres. Em 2013, o programa beneficiou mais de 
2.360 atletas, que estão trazendo conquistas e muito orgulho para a nossa cidade.

Governo do Distrito Federal

Secretaria do
Esporte

Governo do Distrito Federal

Secretaria do
Esporte
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EXPEDIENTE

O triênio 2011/2013 foi excelente. 
Juntos, faremos com que o triênio 2014/2016 seja ainda melhor.

Nos últimos anos a Anastra decolou. O número de associados cresceu, a abrangência territo-
rial foi ampliada e principalmente a nossa proposta administrativa foi cumprida. Com dedi-
cação e com o estímulo da experiência da diretoria anterior, o grupo de gestores, que no 

início de 2014 encerra as atividades, superou as marcas anteriores. Os números estão no Relatório 
de Gestão 2011/2013 e demonstra a evolução, que foi realmente muito boa. 

No campo financeiro, passamos a contar com contribuições mensais suficientes para  a manu-
tenção da entidade e para a ampliação do quadro de funcionários na proporção em que o trabalho 
é desenvolvido. A contratação de terceiros melhor capacitados, para as áreas de contabilidade e de 
informática, nos deu a certeza de pisar em terreno firme.  

Convênios comerciais em diversos ramos e a defesa dos servidores 
na esfera judicial, em ações de interesse coletivo, foram importantes 
para assegurar o patrimônio dos associados.

Parcerias com instituições financeiras e administrações municipais e 
estaduais, tornaram possível reduzir despesas na atividade esportiva. Na 
área esportiva, que é resultado bem-sucedido do projeto de saúde da en-
tidade, dois campos devem ser ressaltados: em primeiro lugar, a partici-
pação do TST e dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho tornou-se uma 
realidade, em segundo lugar, a confraternização que une servidores, juízes, 
desembargadores e ministros.

Cumpridas as propostas que assumimos ao iniciarmos a administra-
ção, é possível afirmar que as metas foram cumpridas com a colaboração 
de todo o universo do Judiciário Trabalhista. No entanto, temos uma 
certeza absoluta: mantida a participação colaborativa, seremos maiores 
e estaremos atendendo as pretensões daqueles que buscam na Anastra a 
representação associativa.
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OLIMPÍADAS

*Crédito sujeito a aprovação cadastral e demais condições do produto.
1Prazo máximo depende do convênio firmado entre o empregador e o Banco do Brasil.

Crédito Consignado
do Banco do Brasil.
Crédito com as melhores 
vantagens, para você usar 
quando e como quiser.

Não pegue um empréstimo sem 
antes conhecer o Crédito 
Consignado* do Banco do Brasil.

É crédito fácil, sem complicações, 
para usar quando e como quiser e 
com as melhores taxas do 
mercado. Você pode parcelar em 
até 96 meses1 e começar a pagar 
em até 59 dias após a contratação.  
E o melhor: a parcela é 
descontada direto na sua folha de 
pagamento. Com um banco assim, 
fica cada vez mais fácil conseguir 
o que é bom pra você.

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

bb.com.br

An_Credito Consignado_24x32cm_BB_ANASTRA.indd   1 29/11/13   16:16
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ABERTURA

Olimpíada Nacional 
da Justiça do Trabalho 
celebra a XII Edição
No mês de outubro os atletas do Judiciário Trabalhista 
tornaram a XII edição da ONJT um evento marcante. 
De todas as regiões do Brasil fluíram competidores e 
Brasília, sede dos jogos, tornou-se a capital do esporte.

Por sete dias acordamos e dormimos pensando em vencer desafios e superar 
marcas. Ao todo, vinte e cinco novos recordes esportivos foram estabeleci-
dos, e o evento cresceu mais uma vez. Pela primeira vez, todos os Tribunais 

Regionais participaram. O número de participantes foi enorme: 914 atletas se inscre-
veram para disputar 19 modalidades. O convívio amistoso e dinâmico contou, com 
servidores, juízes, desembargadores e ministros do TST.  Na cerimônia de abertura, 
Flaubert Barbosa dos Santos Júnior, presidente da Anastra, deu as boas-vindas aos 
participantes e ressaltou a importância do evento como estímulo à saúde. O ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do TST, demonstrou a satisfação da mais 
alta corte do Judiciário Trabalhista ao ver o espírito esportivo que une os servidores 
e os membros da Justiça do Trabalho. A desembargadora Elaine Machado Vasconce-
los, presidente do TRT do Distrito Federal e Tocantins, enalteceu a participação dos 
competidores lembrando que o esporte é o melhor caminho para uma saúde plena. 
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ABERTURA

O deputado federal Roberto Policarpo, servidor licenciado do TRT da 10ª Região, enalteceu o 
trabalho da Anastra como entidade que congrega interesses de servidores e magistrados, lem-
brando que a Justiça do Trabalho é um organismo único. O Sr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, 
gerente executivo jurídico do Banco do Brasil, instituição que prestou apoio inestimável ao 
evento, afirmou a satisfação do banco em auxiliar o evento.   

Também, deve ser ressaltada a participação da atleta Iris Colona, da 10ª Região, que 
agradou a todos os presentes cantando, a capella, o Hino Nacional, em uma execução pri-
morosa e emocionante.

O atleta do Mato Grosso, Juliano Pereira Sabino proferiu o juramento do atleta, da XII Olim-
píada Nacional da Justiça do Trabalho e foi acompanhado pelos demais participantes, todos 
com o braço direito estendido à frente do corpo, formando uma linda imagem de atletas com-
prometidos em preservar o bom senso, a lealdade e o respeito humano, como diz o juramento.   

Outro grande momento da noite aconteceu ao som do tema da vitória. O atleta do TRT 4ª 
Região, Assis Portela, entregou a tocha olímpica aos atletas Andréa Marzagão (TRT 10ª Região) 
e Antonio Raimundo da Silva Neto (TST), que acenderam a pira olímpica. 

A cerimônia de abertura dos jogos contou, ainda, com a presença do ministro Rena-
to de Lacerda Paiva, dos desembargadores Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, vice-
presidente do TRT 1ª Região, Ana Maria Soares de Moraes, corregedora do TRT 1ª Região, 
Fernando Antônio Zorzenon da Silva, do TRT 1ª Região, Ricardo Alencar Machado e José 
Ribamar Oliveira Lima Júnior, desembargadores do TRT 10ª Região, Elza Cândida da Silveira, 
presidente do TRT 18ª Região, além dos magistrados atletas, desembargador José Barbosa 
Filho e o juiz Francisco Fortuna, do TRT 7ª Região. 

Registramos as presenças do diretor-geral do TRT 10ª Região, Gilvan Silva Pereira Ramos, do 
secretário-geral da presidência do TRT 10ª Região, Ademir Batista da Silva, do Coordenador Geral 
do Sindjus/DF, Cledo Oliveira, do gerente de agência do Banco do Brasil, José Aparecido Oliveira, 
do presidente do Conselho de Administração da Credijustra, Newton José Cunha Brum e do 
diretor presidente da Credijustra, Francisco de Assis Teixeira Leal. 

Destaca-se, ainda, a presença de inúmeros servidores aposentados, abnegados atletas que 
se esforçam para defender as cores de seus tribunais.

Aos competidores, a Anastra agradece a boa convivência demonstrada durante o período de 
19 a 26 de outubro, quando foram travadas disputas acirradas, mas sempre amistosas.n
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ATLETISMO

O atletismo sempre destacou-se como a modalidade 
mais procurada dos jogos. A Olimpíada Nacional da 
Justiça do Trabalho oferece seis opções de provas 

no atletismo: corrida, salto em distância, salto em altura, ar-
remesso de disco, arremesso de dardo e arremesso de peso.  

No evento de 2013 foram inscritos 226 atletas, represen-
tando 23 Regionais e o TST. As provas foram disputadas por 72 
mulheres e 154 homens.

 Ao todo foram disputadas 183 medalhas, e o TST foi o 
campeão da modalidade, com 20 medalhas de ouro, 6 de pra-
ta e 7 de  bronze. Em 2º lugar consagrou-se a delegação da 13ª 
Região, com 6 medalhas de ouro, 7 de prata  e  4 de bronze. 

As torcidas fizeram uma festa ruidosa e colorida. Nas ar-
quibancadas do CIEF, local da competição, era possível iden-
tificar bandeiras das delegações e dos estados representados, 
atabaques, buzinas e muita alegria. A temperatura foi amena e 
o termômetro permaneceu abaixo dos 30º C, proporcionan-
do manhãs e tardes ideais para as disputas. n

Modalidade com
muitos atletas,
diversas opções,
dezenas de medalhas e
vários recordes batidos.
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ATLETISMO

RECORDE ANTERIOR RECORDE ATUAL - BRASÍLIA

PROVA ATLETA TEMPO ATLETA TEMPO

200m rasos feminino Cassia Salomé da Cunha TRT 21 (2006) 28”80 Sueda Rodrigues de Medeiros TRT13-PB 28”60

800m rasos masculino até 34 anos Tempo Inicial: Afonso Amâncio de Oliveira TRT 3 (2012) 2’49”68 Helder Brito Nascimento TRT18-GO 2’46”

800 m rasos masculino de 55 acima Tempo lnicial: Eudson Pereira da Silva TRT 21 (2012) 2’55”35 Assis Amador dos Reis Portela TRT4-RS 2’48”

800 m rasos feminino de 45 a 49 anos Tempo Inicial: Cassia Salomé da Cunha TRT 21 (2012) 3’31”54 Auricélia Souza Almeida TRT21-RN 3’24”

1.500 m rasos masculino até 34 anos Tempo Inicial: Jideão José Filho TRT 18 (2012) 5’27”84 Rodrigo Augusto Rodrigues TRT24-MS 5’20”80

1.500 m rasos masculino de 35 a 39 Tempo Inicial: Francisco José Dorneles TRT 4 (2012) 5’45”88 Claudio Kano TRT2-SP 5’36”72

1.500 m rasos masculino de 40 a 44 Tempo Inicial: Emerson Antunes Ribeiro TRT 10 (2012) 5’28”82 Paulo Sergio Castro TRT18-GO 5’28”65

1.500 m rasos masculino de 55 acima Tempo Inicial: Louis Philippe Patrick TRT 13 (2012) 5’47”37 Valtemi de Oliveira TST 5’21”00

1.500 m rasos feminino até 34 anos Tempo Inicial: Isabela Passos Ramos TRT 3 (2012) 6’49”66 Karine Paula de Souza Filadelpho TST 6’06”20

3.000 m rasos masculino até 34 anos Tempo Inicial: Jideão José Filho TRT 18 (2012) 13’00”18 Rodrigo Augusto Rodrigues TRT24-MS 11’55”00

3.000 m rasos masculino de 35 a 39 Tempo Inicial: Francisco José Dorneles TRT 4 (2012) 12’02”90 Cláudio Kano TRT2-SP 12’01”

3.000 m rasos masculino de 40 a 44 Tempo Inicial: Emerson Antunes Ribeiro TRT 10 (2012) 12’15”07 Marcos Antonio Apolônio TRT19-AL 12’08”03

3.000 m rasos masculino de 50 a 54 Tempo Inicial: Sérgio Ferraz TRT 9 (2012) 11’17”86 José de Araújo TST 11’11”93

3.000 m rasos masculino de 55 acima Tempo Inicial: Louis Philippe Patrick TRT 13 (2012) 12’21”71 Valtemi de Oliveira TST 11’22”27

3.000 m rasos feminino até 34 anos Tempo inicial: Tathiana Domingues Afonso TRT 9 (2012) 14’12”31 Karine Paula de Sousa Filadelpho TST 12’50”04

5.000 m rasos masculino até 34 anos Tempo Inicial: Jideão José Filho TRT 18 (2012) 24’11”10 Rodrigo Augusto Rodrigues TRT24-MS 20’59”

5.000 m rasos masculino de 45 a 49 Tempo Inicial: Eduardo Santos Alonso TRT 9 (2012) 20’56”74 Edvaldo Elias Ferreira TST 20’09”

5.000 m rasos masculino de 50 a 54 Tempo Inicial: Sérgio Ferraz TRT 9 (2012) 20’27”85 José de Araújo TST 19’43”

Revezamento 4x400 m feminino TRT 13 (2012) 5’30”27

Janaína Mendonça TRT13-PB
Sandra Stael Fortuna de Aguiar TRT13-PB
Sueda Rodrigues de M. Roque TRT13-PB

Maria A. Q. de Oliveira TRT13-PB

5’24”
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BASQUETE

No basquete,
o TST garantiu ouro

na prorrogação

O time de basquete do TST , em sua pri-
meira participação na modalidade, con-
quistou o ouro. O Rio Grande do Sul 

vencia quando os atletas de Brasília empataram 
no último minuto e venceram na prorrogação. 

Henrique Coelho Soares, jogador da equipe 
do TST, ficou empolgado com o feito. “Mesmo 
não tendo treinadores, os jogadores se uniram 
e treinaram muito. Uma das partidas mais emo-
cionantes da competição foi a final contra o Rio 
Grande do Sul.” 

Os jogos foram realizados no ginásio da Uni-
versidade Católica de Brasília. Participaram as 
delegações do TST, TRT 1ª Região (RJ), TRT 4ª 
Região (RS), TRT 6ª Região (PE), TRT 7ª Região 
(CE), TRT 10ª Região (DF/TO), TRT 13ª Região 
(PB) e TRT 14ª Região (RO/AC).

O Rio Grande do Sul ficou com a medalha 
de prata, e a de bronze foi conquistada pelo 
time do TRT 7ª Região (CE).

Na XII ONJT, a procura por times femininos 
de basquetebol foi pouca, o que levou o Comitê 
Olímpico a decidir por realizar somente partidas 
de basquete masculino. Mas os homens fizeram 
bonito, com média de 53 pontos por partida. n
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CICLISMO

As provas feminina e masculina de ciclismo na XII ONJT tiveram como pista um 
local que é um ícone para os amantes da velocidade. O Distrito Federal prestou 
uma homenagem ao tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet, e batizou o autó-

dromo com o nome do piloto que iniciou sua carreira em Brasília. Foi neste local, nor-
malmente utilizado por pilotos profissionais, que foram realizadas as provas de ciclismo 
de 2013.

A primeira prova foi a feminina e reuniu atletas do TST, 3ª Região (MG), 6ª Região 
(PE) e 17ª Região. O sol, inclemente, preocupou as competidoras, que buscaram hidra-
tação e proteção com cremes apropriados para evitar danos à pele. A torcida animou a 
prova durante todo o tempo, incentivando as “meninas”, como carinhosamente eram 
chamadas as atletas. Após a bandeirada final, a disputa apontou o 1º lugar para o TST, a 
2ª posição para TRT 17ª Região (ES) e a 3ª no pódio foi a competidora do TRT 6ª Região 
(PE). Ressalta-se ainda a participação de Aline Couto ( TRT 3ª Região), que disputou a 
prova mesmo em condições não ideais, após apresentar um pequeno distúrbio gástrico. 

A prova masculina envolveu um maior número de atletas e novas condições climáti-
cas. Após o sol forte que dominou a prova feminina, o tempo mudou radicalmente. No 
período que antecedeu a largada, destinado ao aquecimento dos atletas, o céu cobriu-se 
de nuvens escuras e gotas pesadas começaram a cair na pista. Dada a largada da prova, a 
chuva forte dominou o cenário. Choveu durante toda a competição masculina, sem, no 
entanto, trazer desânimo aos atletas ou prejuízo à prova. Ao final, o pódio foi ocupado 
em 1º , 2º e 3º lugar pelos atletas Cláudio Karo (SP), Marcos Antônio Apolônio (AL) e 
Mario Garcia (TST), respectivamente.

Registramos a participação dos atletas Paulo Henrique Jaime (TRT 18ª Região), 
Emerson Antunes (TRT 10ª Região), José Maria Batista (TRT 11ª Região), Antônio Fer-
reira (TRT 14ª Região), Wilton Fidelis (TST), George Luiz (TRT 17ª Região), Cláudio 
Amaro (TRT 3ª Região).

Parabéns aos competidores de todos os tribunais. Para a Anastra, a pista do Autódro-
mo Nelson Piquet ficou mais valorizada após a participação de vocês. n

As provas de ciclismo,
em Brasília, foram
disputadas no Autódromo 
Nelson Piquet, um local
nobre para os amantes
da velocidade.

Parabéns aos 
competidores de todos 

os tribunais. Para a 
Anastra, a pista do 
Autódromo Nelson 

Piquet ficou mais 
valorizada após a 

participação de vocês.

“
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DAMAS

Assim como o dominó, damas também é 
sucesso de procura entre os atletas. A 
modalidade tem reunido servidores ati-

vos e inativos e magistrados. Na XII ONJT, as 
provas foram realizadas em dois dias, no Bay 
Park Hotel. Quinze delegações se inscreveram 
para participar do esporte.

Os medalhistas da modalidade foram Eustá-
quio Patrício de Souza, do TRT 3ª Região (MG), 
com o ouro, Romulo Alexandre Fernandes Sil-
va, do TRT 13ª Região (PB), com a medalha de 
prata e Orlando Bernardes Sales, do TRT 10ª 
Região (DF/TO), com o bronze.

Por equipe, os primeiros colocados foram 
os atletas do TRT 7ª Região (CE). Em segundo 
lugar, ficaram os atletas do TRT 13ª Região (PB) 
e a equipe do TRT 3ª Região (MG) ficou em ter-
ceiro lugar.

O juiz Francisco Antônio da Silva Fortuna, 
que participa da olimpíada desde 2008, afirmou 
que ficou muito feliz com o resultado obtido 
pela delegação da 7ª Região na categoria por 
equipes deste esporte. Foi a terceira participação 
do magistrado na modalidade e ele está satisfei-
to com a forma como é desenvolvida “Foi uma 
experiência boa, me senti muito estimulado por 
conta da lógica demandada nesse esporte e pela 
boa integração dos servidores e magistrados ge-
rada durante a competição”, afirmou Fortuna. n

Jogos de damas reúnem 
servidores e magistrados
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DOMINÓ

As pedras, como são chamadas as peças do dominó, fazem sucesso na Olim-
píada Nacional da Justiça do Trabalho. Todos os anos a modalidade é muito 
procurada. Este ano não foi diferente. As 20 delegações que se inscreveram 

foram muito bem representadas. Os participantes são atletas bastante competi-
tivos, alguns participam de campeonatos estaduais e todos levam a modalidade 
muito a sério.

No caso das duplas, as partidas exigem muita concentração e entrosamento 
entre os parceiros. 

As partidas aconteceram no Bay Park Hotel, no período noturno, no quarto e 
quinto dias de jogos. Confira a classificação final:

SIMPLES:

Sérgio Carneiro dos Santos Ouro TRT 10ª Região - DF/TO

Eliezer Barbosa de Araujo Junior Prata TRT 6ª Região - PE

Jose Humberto Almeida Sarmento Bronze TRT 13ª Região - PB

DUPLAS:

Nilson Rodrigues de Souza e Claudiano Pereira da Silva Ouro TST

Joelson da Conceição Lisboa e Ronaldo Jose S. Alves Prata TRT 18ª Região - GO

Ismael Vieira de Sousa e Samuel Costa de Brito Bronze TRT 16ª Região - MA
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FUTEBOL DE MESA

Se você pensa que a modalidade é disputada em 
cima de uma simples mesa, está muito engana-
do. O campo é lixado cuidadosamente para dei-

xar o piso sem diferenças e totalmente liso. Também 
é necessário que seja encerado por igual, permitindo 
que as peças e a bola corram livremente. No entanto, 
o mais importante é a qualidade do jogador, que é ao 
mesmo tempo o técnico da equipe que comanda.

A paixão pelo futebol de mesa costuma ter ori-
gem na infância, quando a equipe, em alguns casos, 
era formada por uma variedade de peças que conti-
nha botões de casacos, tampos de relógio de pulso 
e, para a defesa, “jogadores” altos, artesanalmente 
produzidos com casca de coco seca e coladas em 
camadas. O acabamento do botão incluía cera de 
abelha aplicada por baixo tornando tais peças mais 
pesadas e facilitando as jogadas. Hoje os botões são 
requintados, tamanho padrão e confeccionados em 
resina colorida. O goleiro é de 6 cm de largura por 4 
cm de altura, e as partidas duram 30 minutos. 

O torneio teve maioria de participantes masculi-
nos, do Nordeste, mas existem atletas de outras re-
giões. Entre eles se destacam Dona Adélia, do Pará, 
a mais experiente representante do sexo feminino. 
O grupo feminino, contou com Maria Adélia Mercês 
Oliveira, da delegação Pará/Amapá, Maria das Graças 
de Oliveira Santos e Iolanda Maria Viana Figueiredo, 
ambas de Pernambuco.

O campeão este ano foi Derocy Fernandes da 
Rocha Filho (RN), seguido de José Luiz Rocha Junior 
(SE) e Marcus Vinícius Reis de Alcântara (SE).

Sobre o esporte, Iolanda Maria Viana Figueiredo, 
atleta da 6ª Região (PE) e que participou pela primei-
ra vez disse “A experiência foi ótima, infelizmente foi 
misto, mas vamos fazer um pleito para que no pró-
ximo ano seja separado o feminino do masculino”. A 
atleta afirmou, ainda, que colegas de outros estados 
pretendem participar da modalidade e que vai man-
ter a equipe que representa Pernambuco para a pró-
xima edição da ONJT. É provável que a divisão por 
gênero da competição venha a acontecer em 2014, 
dependendo da procura.

Cumprindo a intenção de ampliar o relaciona-
mento entre amigos, o Futebol de Mesa é uma das 
19 modalidades da Olimpíada Nacional da Justiça do 
Trabalho, evento da Anastra.n

Na infância brincadeira.
Hoje esporte que
vale medalha
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FUTEBOL SOÇAITE

O futebol está na alma da maioria dos bra-
sileiros. Os números demonstram ser o 
esporte a terceira modalidade mais pro-

curada nos jogos nacionais da Anastra, com 203 
atletas. Apenas o atletismo e a natação, são mais 
procurados, vez que a participação feminina é 
fator decisivo na contagem. Na competição de 
Brasília, 14 delegações participaram do torneio. 
Os Regionais do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará/Amapá, 
Distrito Federal/Tocantins, Amazonas/ Roraima, 
Paraíba, Rondônia/Acre, Maranhão, Alagoas, Rio 
Grande do Norte e TST, disputaram 26 partidas e 
marcaram 81 gols, estabelecendo a média de 3,1 
gritos de emoção por partida. O atleta Eduardo 
Alter (RO/AC) foi o artilheiro, com 10 gols, e An-
tônio Marcos Canuto de Pontes (RO/AC) foi o go-
leiro menos vazado, considerando o número de 
partidas realizadas. A parte disciplinar também foi 
um sucesso. Mesmo sendo o futebol um esporte 
de contato, poucas situações foram consideradas 
abusivas, gerando, apenas, 4 cartões vermelhos. 

Ao final, a equipe de RO/AC sagrou-se campeã, 
seguidas das delegações do Rio Grande do Norte, 
na segunda posição e Alagoas, na terceira. n

14 delegações disputaram
o torneio de futebol soçaite. 
Os números demonstram a 
importância da modalidade 

no quadro geral.
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FUTEVÔLEI

O esporte que nasceu nas praias do Brasil e hoje também é praticado em 
vários lugares do mundo, é uma das 19 modalidades da XII Olimpíada 
Nacional da Justiça do Trabalho e exige uma excelente condição física 

e técnica dos atletas para que possam desenvolver uma boa partida. 
Brasília não tem praia, mas as partidas de futevôlei despertaram o interesse 

de 14 duplas. E, para a alegria dos jogadores, não choveu nos dias dos jogos. 
As duplas vencedoras deste ano foram: Rafael Ramos Santana e Luiz Paulo 

de Oliveira Machado, do TST, em primeiro lugar, Osvaldo Henrique Rodrigues 
da Silva e Eduardo dos Santos Gomes, do TRT 11ª Região (AM/RR), em segun-
do lugar, e Clayton Lustosa Macedo e Alessandro Pinto de Carvalho, do TRT 10ª 
Região (DF/TO), em terceiro lugar.n

Futevôlei também 
fez sucesso na 
Capital Federal
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FUTSAL

O futebol de salão, esporte de campo 
que foi adaptado para as quadras, é 
muito praticado no Brasil e faz parte 

das modalidades da Olimpíada Nacional da 
Justiça do Trabalho. 

Os jogos foram disputados por 15 delega-
ções. As 29 partidas que aconteceram foram 
realizadas em três locais: no Clube Recreati-
vo Esportivo Subtenentes Sargentos PMDF 
(CRESSPOM), na Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB) e no ginásio do colégio Marista 
João Paulo II.  

Os resultados foram muito bons, com um 
total de 168 gols, o que leva a uma média de 
8,8 gols por partida. Apenas 3 jogadores foram 
penalizados com cartão vermelho. A artilharia 
deste ano foi do atleta do TRT 3ª Região (MG), 
Felipe Bazzoni Franco, com 7 gols.

O campeão da edição deste ano foi o time 
do TST. Os vice-campeões foram os atletas do 
TRT 3ª Região (MG) e em terceiro lugar ficou o 
time do TRT 4ª Região (RS). n
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HANDEBOL

Pela primeira vez na história da Olimpíada 
Nacional da Justiça do Trabalho, a Anastra 
recebeu inscrições de times femininos na 

modalidade handebol. Este ano, 3 equipes femi-
ninas e 3 masculinas participaram do campeona-
to. Foram cinco dias de jogos, que aconteceram 
no ginásio da Universidade Católica de Brasília.

Na classificação final feminina, o ouro foi das 
meninas do TRT 13ª Região (PB). A prata ficou 
com o time do TST e o bronze, com a equipe do 
TRT 6ª Região (PE).

No masculino, o ouro foi para o TST, a prata 
ficou com os atletas do TRT 6ª Região (PE) e o 
bronze, com o time do TRT 8ª Região (PA/AP).

O presidente da Anastra, Flaubert Barbosa, 
comemora mais essa conquista. “Esta edição dos 
jogos foi de muitos recordes e realizações de 
metas, estamos muito contentes. Esperamos que 
mais regionais se animem a participar da modali-
dade nas próximas olimpíadas”.n

Na primeira
competição feminina,
o TRT 13ª leva a melhor
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JUDÔ

O Judô é disputado todos os anos por atletas muito bem pre-
parados. Este ano, mais uma vez, o nível foi alto. A modali-
dade foi realizada somente por homens. Estavam inscritos 

6 atletas na categoria acima de 76kg e apenas 1 na categoria até 
76kg. A competição animou o início da noite do segundo dia dos 
jogos da XII ONJT. 

No quadro geral, o ouro ficou com a delegação estreante na mo-
dalidade, o TRT 2ª Região (SP), a prata ficou com o TRT 16ª Região 
(MA) e o bronze, com o TST. 

A prova foi realizada em um dos salões do Hotel Bay Park, onde 
cerca de 80% dos atletas estavam hospedados. Os judocas puderam 
contar com o incentivo dos companheiros de delegação, que gri-
tavam a cada golpe. A arbitragem ficou por conta da Federação de 
Artes Marciais Educativas do Distrito Federal e Entorno. 

Participaram do judô os atletas: Luiz Carlos Roveda Junior - 
TRT 2ª Região (SP), Luis Alberto Matos Dias - TRT 16ª Região (MA), 
Marcos Pires Costa - TRT 16ª Região (MA), Levi Alves Francisco 
- TST, Francisco de Assis de Paiva Dreyfuss - TRT 1ª Região (RJ), 
João Ramon Lima Abreu - TST e o judoca do TRT 6ª Região (PE), 
Rodrigo Leal Chaves, que se lesionou durante uma das lutas e teve 
que sair da competição. n

São Paulo participa
pela primeira vez

e conquista o ouro



20   ANASTRA

NATAÇÃO

A rapidez das provas de natação torna a modalidade dinâ-
mica e emocionante. Por dois dias, os atletas disputaram 
54 provas, a maioria com competições femininas e mas-

culinas. A participação de nadadores de idades diversas é facili-
tada pela divisão em faixas etárias: até 34 anos, de 35 a 39 anos, 
de 40 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 50 a 54 anos e de 55 anos 
para cima.

Para somar os pontos da contagem final, é necessário ter no 
mínimo, três competidores por prova.

O resultado deste ano colocou as equipes do TRT 7ª Região 
(CE) em 1º lugar e do TRT 21ª Região (RN) em 2º lugar. 

A piscina olímpica do Minas Brasília Tênis Clube, possui 
uma infraestrutura fabulosa e foi palco do esforço de 132 atletas 
para a quebra de 15 recordes.

A Anastra festejou a grande participação e as novas marcas.n

Emoção em
cada disputa
marca os dois dias 
de competição
de natação



ANASTRA   21

NATAÇÃO

RECORDE ANTERIOR
RECORDE ATUAL - BRASÍLIA

PROVA
ATLETA

TEMPO ATLETA TEMPO

50m livre feminino de 35 a 39 Tempo Inicial: Anna Paula B. de Melo - TRT 6-PE 35.85 Edith Glasner Coutinho - TRT 6/PE 35.30

50m livre feminino de 50 a 54 Tempo Inicial: Maria Antônia O. Matos-TRT 8-PA/AP 50.50 Luizianne Janja Façanha - TRT 7/CE 43.20

50m livre feminino acima 55 Tempo Incial: Irislene Castelo Branco - TRT 3-MG 1.00.47 Vânia Fernandes Ferreira - TRT 7/CE 44.71

50m peito feminino de 35 a 39 Tempo Incial: Ana Paula Botelho - TRT 6-PE 48.25 Edith Glasner Coutinho - TRT 6/PE 45.68

50m peito feminino de 50 a 54 Tempo Incial: Maria Antônia O. Matos-TRT 8-PA/AP 1.31.48 Luizianne Janja Façanha - TRT 7/CE 1.00.25

50m costa feminino de 45 a 49 Tempo Incial: Ana Maria Teles Fortuna - TRT 7-CE 45.15 Ana Maria Teles Fortuna - TRT 7/CE 42.51

50m costa feminino de 50 a 54 Tempo Incial: Irislene Castelo Branco - TRT 3-MG 1.08.33 Lucianne Janja Façanha - TRT 7/CE 55.66

100m livre feminino Patrícia Maria Maia Mota - TRT 6/PE 01.15.48 Patrícia Maria Falção - TRT 7/CE 1.15.11

50m livre masculino de 40 a 44 Tempo Incial: Claudson Dos S. Melo - TST-DF 29.95 André Azevedo Pester Gomes - TRT 6/PE 28.80

50m livre masculino acima 55 Tempo Inicial: João Paulo De Souza - TRT 7-CE 38.44 João Paulo De Souza - TRT 7/CE 38.29

50m peito masculino até 34 Tempo Inicial: Hugo Da Silva - TRT 18-GO 42.35 Caio Lima De Azevedo - TRT 21/RN  36.30

50m costa masculino até 34 Tempo Inicial: Túlio Henrique V. Dantas - TRT 3-MG 34.02 Eurico Maranhão - TRT 10/DF-TO 32.72

50m costa masculino de 45 a 49 Tempo Inicial: Sílvio A. de Oliveira - TRT 11-AM/RR 45.14 Luiz Gustavo Campos - TST/DF 40.51

50m costa masculino acima 55 Tempo Inicial: Louis Phillip P. de Jongh - TRT 13-PB 55:20 Louis Phillippe De Jongh - TRT 13/PB 50.71

4x50 livre masculino
TRT 21-RN

1.59.07 TRT 21/RN 1.56.23
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PESCA

A mais gentil
disputa da ONJT

Nas últimas edições da Olimpíada Na-
cional da Justiça do Trabalho, o tor-
neio de pesca  assumiu uma posição 

de destaque. Aos poucos ganhou espaço e 
tornou-se a disputa mais gentil dos jogos. 
Sem qualquer palavra agressiva aos adversá-
rios, os participantes liberam um ou outro 
palavrão de admiração ao tamanho dos pei-
xes, às fugas inesperadas e ao tempo. 

Também “pudera”, como dizem os com-
petidores, com um palavreado bem caracte-
rístico de quem está acostumado à arte da 
vara, da carretilha e dos anzóis, “aqui não 
tem stress” e se “tá nervoso... vem pescar”. 

No XII ONJT não foi diferente. O dia 
começou com o embarque do grupo com-
petidor no ônibus que levaria ao Clube Pes-
car, em Luziânia (GO), a cerca de 1 hora de 
distância de Brasília. Após a conferência dos 
inscritos e o sorteio das raias de pesca, as is-
cas foram lançadas. Durante 3 horas, segui-
ram-se surpresas e decepções, sempre sob 
muitos comentários dos atletas e um sorriso 
nos rostos. Quem pegou... pegou. Eram 15 
horas quando,  encerrando os arremessos,  
a comissão julgadora iniciou a checagem 
das planilhas com o número e pesos dos 
pescados. A fartura foi a tônica do dia e o 
resultado veio expresso em números altos .

Ao todo foram pegos 326,86 kg de pei-
xes variados , sendo os maiores os tamba-
quis. O maior pesou 14, 42 kg, do premiado 
Francisco Gilson Vieira de Lacerda.

Durante a aferição, o almoço foi servido 
com pratos de tilápia à milanesa, já que os 
peixes da competição haviam sido devolvi-
dos para o criatório assim que pesados.

Mais uma vez a medalha de ouro foi para 
a coleção do esportista Gilson Lacerda, do 
Rio Grande do Norte. A prata ficou com Fer-
nando José Cruz, do TRT 10ª Região (DF/TO) 
e o bronze com Alexandre Érico da Silva, tam-
bém do Rio Grande do Norte. Por equipe, a 
premiação agraciou Rio Grande do Norte, 
Rondônia/Acre e Distrito Federal/Tocantins.

Após a entrega das medalhas, o grupo 
retornou a Brasília, com muitas histórias 
de peixes que escaparam e a expectativa 
de novamente encontrar os amigos no 
próximo ano.n
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TÊNIS DE MESA

Os jogos de tênis de mesa da XII 
ONJT aconteceram na Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB), 
e neste ano foram 14 regionais 
inscritas na modalidade.

A arbitragem ficou por conta da Fe-
deração de Tênis de Mesa do Dis-
trito Federal e a modalidade foi dis-

putada nas categorias simples e duplas, 
feminino e masculino.

No torneio simples feminino, o 
ouro ficou com Maria Luise Bichara de 
Assumpção, do TRT 10ª Região (DF/
TO), a prata foi para Margot Nunes Ca-
taneo Castravechi, do TRT 12ª Região 
(SC), e o bronze ficou com Maria Iveli-
ne de Melo Vasconcelos Chaves, TRT 7ª 
Região (CE), e Katia Alves de Lima Nas-
cimento, do TRT 20ª Região (SE). 

Na classificação das duplas femininas, 
o ouro ficou com Margot Nunes Cataneo 
Castravechi e Cristina Bueno Aniola, do 
TRT 12ª Região (SC), a prata foi para Ma-
ria Luise Bichara de Assumpção e Juliana 
Valente de Oliveira, do TRT 10ª Região 
(DF/TO) e o foi bronze para as duplas 
Ana Maria Teles Fortuna e Maria Iveline 
de Melo Vasconcelos Chaves, do TRT 7ª 
Região (CE), e Ana Maria da Cunha Soa-
res Netto e Luiza Emilia Cordeiro Caval-
canti, do TRT 6ª Região (PE).      

No masculino simples, o ouro ficou 
com o atleta Adson de Oliveira Nobre, 
do TRT 6ª Região (PE), a prata ficou com 
Francisco Antônio da Silva Fortuna, do 
TRT 7ª Região (CE) e o bronze com os 
atletas Hérlei de Carvalho Silva, do TRT 
18ª Região (GO) e Hélio Fernando Garcez 
de Souza Leão, do TRT 20ª Região (SE).

As duplas que melhor se classificaram 
no masculino contaram com Adson de 
Oliveira Nobre e José Alberto Alves Viana, 
do TRT 6ª Região (PE), que receberam a 
medalha de ouro, Hérlei de Carvalho Sil-
va e Magno Brandão dos Santos, do TRT 
18ª Região (GO), premiados com a me-
dalha de prata, e as duplas Ricardo José 
Fonseca e Jose Maria Batista Valente, do 
TRT 11ª Região (AM/RR), e Adrian Magno 
de Oliveira Campos e Joelson da Concei-
ção Lisbôa, do TRT 18ª Região (GO) que 
conquistaram a medalha de bronze. n
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TÊNIS DE CAMPO

A oportunidade de buscar uma qualidade de vida melhor tem 
levado, cada dia mais, servidores e magistrados a frequentar 
as quadras de tênis.

Na XII ONJT, com o interesse de participação dos ministros Au-
gusto César Leite de Carvalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
João Oreste Dalazen e Renato de Lacerda Paiva, dois torneios foram 
disputados. O primeiro contou pontos para a classificação geral e 
envolveu 43 atletas de 17 Regionais. O segundo foi criado para pos-
sibilitar a participação do ministros do TST, convidados da Anastra 
para um torneio paralelo, e não contou pontos para o resultado final.

Os campeões do torneio da XII ONJT masculino foram: na ca-
tegoria simples até 45 anos, o ouro ficou com Israel Deivid Teles 
Faria de Souza (TST) e a prata foi para Flavio Kobayashi (DF/TO). 
Na categoria simples acima de 46 anos, ouro para Marcio Cruz de 
Souza (TST) e prata para Roberto Fagundes Moraes (SE). Na cate-
goria dupla até 45 anos, o ouro foi para Marco Lourenço Ramos e 
Mauro Eloi de Oliveira Junior (DF/TO) e a prata para Marcio Cruz 
de Souza e Israel Deivid Teles Faria de Souza (TST). Na categoria 
dupla acima de 46 anos o ouro ficou com Roberto Fagundes Moraes 
e Helio Fernando Garcez de Souza Leão (SE), e Luciano Silva Bispo 
e Mario Garcia Ramalho (TST) ficaram com a prata.

No feminino, categoria simples acima de 46 anos, o ouro para 
Maria Vanda Alves (MS) e a prata, para Viviane Gomes Felix, do TST. 
Na categoria dupla acima de 46 anos, o ouro ficou com Viviane Go-
mes Felix e Clara Fernanda Waquim Carvalho, do TST e a prata foi 
para Marta Regina Hinnig e Cristina Bueno Aniola (SC).

O torneio “70 anos da CLT”, disputado pelos ministros, teve 
como campeão o atleta João Oreste Dalazen, ficando em segundo 
lugar Augusto César Leite de Carvalho e em terceiro Ives Gandra da 
Silva Martins Filho.

Disputado nas quadras do Minas Brasília Tênis Clube, os tor-
neios empolgaram participantes e torcedores.n

A modalidade cresce a cada ano.
Em Brasília, registramos a participação 
de servidores e magistrados.
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TÊNIS DE CAMPO
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TIRO

Atiradores de alto nível
marcam a prova

da XII ONJT

A prova de tiro da XII ONJT foi realizada 
no stand da Federação Brasiliense de 
Tiro em um único dia, nos períodos 

da manhã e tarde. Participaram 13 mulheres 
e 21 homens, representando 15 delegações. 
O espírito de coleguismo também faz parte 
desta modalidade. As armas usadas foram le-
vadas pelos próprios atletas, e os que não pu-
deram levar as armas usaram as dos colegas. 

O nível dos atiradores é muito alto e 
alguns deles já conquistaram títulos esta-
duais e nacionais. Segundo o atleta Fernan-
do Cruz, do TRT da 10ª Região, este ano a 
disputa foi mais acirrada. “O índice técnico 
foi muito bom, os atletas têm melhorado a 
cada ano”, afirmou. 

No feminino individual, o ouro foi con-
quistado pela atleta Deborah Regina Ceneviva 
Vicentini, do TRT 7ª Região (CE). A prata ficou 
em Brasília com a atleta Maria Luisie Bichara 
de Assumpção, do TRT 10ª Região (DF/TO), 
e o bronze foi para Luiziane Janja Façanha, do 
TRT 7ª Região (CE). Por equipe os três pri-
meiros colocados foram TRT 7ª Região (CE), 
em primeiro lugar, TRT 21ª Região (RN), em 
segundo e TRT 3ª Região (MG) em terceiro.

No individual masculino os medalhistas 
foram: Antonio Pergentino Nunes Junior, 
TRT 7ª Região (CE), com o ouro, Yonaldo 
Carlos Estevão da Costa, TRT 21ª Região 
(RN), com a prata, e Antenor Pinheiro Bor-
ges Júnior, TRT 21ª Região (RN) com o bron-
ze. Na categoria por equipe masculino, levou 
o ouro o TRT 7ª Região (CE). A prata ficou 
com a equipe do TRT 21ª Região (RN) e o 
bronze para o TRT 1ª Região (RJ).n
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VÔLEI DE AREIA

Vôlei de areia reúne
66 atletas em 3 dias de jogos

O vôlei de praia ou vôlei de areia também atraiu 
muitos participantes na XII ONJT. Nos três dias 
de jogos, 14 duplas femininas e 19 duplas mas-

culinas suaram nas quadras de areia da Associação Atléti-
ca Banco do Brasil (AABB). 

Na classificação feminina, ficou em primeiro lugar a du-
pla Ethel Cristina Samek e Vera Lúcia Fuganti, do TRT 9ª Re-
gião (PR). Andrea Cristina Marzagão e Michelle Villarinho 
de Lima, do TRT 10ª Região (DF/TO), ficaram em segundo 

lugar e em terceiro lugar a dupla Kelcilene Pimentel Quei-
roz e Taís Betânia Fusinato do TRT 14ª Região (RO/AC).

Entre as duplas masculinas, os três primeiros colo-
cados foram: Andrei Sa de Moura e Ronaldo de Araújo 
Farias, do TRT 13ª Região (PB), com o ouro, Márcio An-
dré Rodrigues Costa Faria e Ridoaldo Fonseca Pereira 
Neto, do TRT 6ª Região (PE), com a prata e Andremario 
Paiva do Nascimento e Péricles Vinicius Leandro, do 
TST, com o bronze.n
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VOLEIBOL

Mulheres se destacam no vôlei
e TRT 9ª conquista 7º ouro

Nos jogos realizados pela Anastra este ano, as mulheres se des-
tacaram no voleibol, o segundo esporte mais praticado no 
Brasil. Elas suaram o ano todo em treinos e chegaram em 

Brasília determinadas. Os times femininos foram maioria na XII ONJT, 
com 12 equipes inscritas, enquanto, apenas 5 se inscreveram no mas-
culino.  As partidas aconteceram no ginásio da Associação Atlética 
Banco de Brasília (AABR) durante toda a semana da olimpíada. 

Pelo sétimo ano consecutivo o ouro ficou com as paranaen-
ses do TRT 9ª Região. Um dos segredos para tanto sucesso são os 
treinos que se iniciam cerca de oito meses antes da olimpíada, e 
a participação em outros campeonatos que servem como treinos. 

É o que revela Andrea Paula Benevino dos Santos, atleta do time. 
Mas, segundo ela, o nível das demais equipes tem melhorado a 
cada ano. “Os outros times estão se preparando melhor e está cada 
vez mais difícil conquistar o ouro”, afirmou.

 A prata ficou com o TRT 7ª Região (CE) e o bronze, com o TRT 
10ª Região (DF/TO). 

O desempenho dos homens também foi muito bom. Destaque 
para os pernambucanos, que nos últimos oito anos se mantiveram 
entre os três primeiros colocados.  

Na classificação masculina, o ouro foi para o TRT 6ª Região (PE), 
o TST ficou com a prata e o TRT 13ª Região (PB), com o bronze. n
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XADREZ

Como ocorre todos os anos, em torno dos 
tabuleiros a tensão é enorme. As equipes 
são formadas por até três componentes 

que escolhem as mesas nº 1, 2 ou 3. A posição 
será a mesma durante todo o torneio e a opção 
pode ser uma parte da estratégia. Tradicional-
mente, os atletas ocupam as mesas de acordo 
com a qualificação, sendo o jogador mais expe-
riente o ocupante da mesa 1. No entanto, para 
evitar confrontos entre os melhores, as equipes 

podem escolher outras posições. As rodadas se-
guem com partidas de 40 minutos e a pontuação, 
considerando-se empates ou vitórias, é que defi-
ne os finalistas. A soma geral dos pontos indica 
os vencedores.  

Na XII ONJT, participaram as delegações do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Dis-
trito Federal/Tocantins, Amazonas/Roraima, Santa 
Catarina, Paraíba, Rondônia/Acre, Campinas (SP), 
Maranhão, Espírito Santo, Goiás, Piauí e do TST.

O número e o nível dos competidores estão 
aumentando a cada edição dos jogos, mas as mu-
lheres não se sentem atraídas para a disputa até 
o momento. Em Brasília, a única representante 
feminina foi Heni Pereira Rodrigues, do Rio de 
Janeiro. A organização do evento, para o próximo 
ano, buscará novas adesões entre as mulheres. 
Com certeza, no universo da Justiça do Trabalho, 
deve haver mais jogadoras. De antemão anteci-
pamos o convite para a participação feminina. n

TST, Amazonas/Roraima
e Goiás conquistaram

as medalhas por equipe.

Ceará, Goiás e
Amazonas/Roraima

subiram ao pódio na 
premiação individual.
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ENCERRAMENTO

Para comemorar uma semana de atividades esporti-
vas, atletas, familiares e homenageados lotaram o 
salão de vidro do Bay Park Resort para o congra-

çamento. Durante a entrega de troféus, os participantes 
trocavam camisas e fotografavam a festa. Na mala levaram 
para casa o trabalho em equipe, a colaboração, a amizade 
e, sobretudo, o espírito olímpico da disputa acirrada com 
respeito aos adversários. 

O almoço, que reuniu 650 pessoas, foi animado com 
a apresentação do grupo Batalá, formado apenas por 
mulheres. O som dos tambores preencheu o ambiente, 
a alegria expandiu-se por toda parte, mas ninguém esta-
va mais feliz do que a delegação do Tribunal Superior do 
Trabalho, que com 34 medalhas de ouro, 18 de prata e 
17 de bronze, atingiu o lugar mais alto do podio da XII 
ONJT . Na bagagem, carregaram o maior número de me-
dalhas conquistadas, por uma representação, em toda a 
história dos jogos nacionais da Anastra. Porém a vitória 
é de todos os participantes, que transformam quadras, 
pistas, piscinas e salões em locais de atividades que es-
treitam a amizade, a colaboração, e incentivam os pro-
jetos de saúde dos Tribunais, tudo com repercussão no 
atendimento aos clientes da Justiça do Trabalho, sejam 
eles indivíduos, empresas ou os profissionais essenciais 
ao estabelecimento do Direito.  

O presidente do TRT 1ª Região, desembargador Carlos 
Alberto Araújo Drummond, veio a Brasília especialmente 
para a cerimônia de entrega dos troféus. A festa contou, 
ainda, com a presença da desembargadora Elaine Macha-
do Vasconcelos, presidente do TRT do Distrito Federal e 
Tocantins, e com o vice-presidente, desembargador André 
Rodrigues Pereira da Veiga Damasceno. n

Na mala levaram 
para casa o trabalho em 

equipe, a colaboração, 
a amizade e, sobretudo, 

o espírito olímpico da 
disputa acirrada com 

respeito aos adversários.

“
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ENCERRAMENTO

...a vitória é de todos os participantes, que 
transformam quadras, pistas, piscinas e salões 

em locais de atividades que estreitam a amizade, 
a colaboração, e incentivam os projetos de 

saúde dos Tribunais, tudo com repercussão no 
atendimento aos clientes da Justiça do Trabalho. 

“
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QUADRO DE MEDALHAS

QUADRO DE MEDALHAS

Ouro Prata Bronze Total

1 TST - Trib. Sup. Trabalho 34 18 17 69

2 TRT 07ª Região - CE 21 6 5 32

3 TRT 21ª Região - RN 16 18 6 40

4 TRT 13ª Região - PB 14 11 12 37

5 TRT 06ª Região - PE 13 8 8 29

6 TRT 10ª Região - DF/TO 7 12 18 37

7 TRT 03ª Região - MG 6 15 14 35

8 TRT 02ª Região - SP 6 3 2 11

9 TRT 20ª Região - SE 5 5 3 13

10 TRT 24ª Região - MS 4 0 0 4

11 TRT 18ª Região - GO 3 11 13 27

12 TRT 11ª Região - AM/RR 3 8 6 17

13 TRT 12ª Região - SC 3 5 8 16

14 TRT 19ª Região - AL 3 5 3 11

15 TRT 09ª Região - PR 2 1 2 5

16 TRT 08ª Região - PA/AP 1 5 6 12

17 TRT 01ª Região - RJ 1 3 7 11

18 TRT 14ª Região - RO/AC 1 3 3 7

19 TRT 16ª Região - MA 1 2 7 10

20 TRT 17ª Região - ES 1 2 1 4

21 TRT 04ª Região - RS 1 1 9 11

22 TRT 05ª Região - BA 1 0 0 1

23 TRT 23ª Região - MT 0 2 0 2
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FOTOS

Eles sorriram, choraram, 
vibraram, sentiram dor e 

venceram. Foram oito dias de 
muitas emoções, de 19 a 26 de 

outubro, atletas e familiares 
que estiveram em Brasília 
entraram para a história 

da XII Olimpíada Nacional 
da Justiça do Trabalho. Estes 

são registros de alguns desses 
momentos. A Anastra os 

aguarda no próximo evento!
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS R$ 253.016,25

Inscrições de atletas (887 x 100) + 15 atletas convidados R$ 88.700,00

Apoio Banco do Brasil R$ 90.000,00

Comissão dos hotéis R$ 17.500,00

Recebimento de venda das bolas utilizadas nas competições R$ 2.080,00

Repasse da Anastra R$ 54.736,25

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS R$ 253.016,25

 MODALIDADES (materiais esportivos, locais e arbitragem) R$ 68.510,50

 Materiais Esportivos R$ 5.238,50

 Atletismo R$ 8.357,00

 Basquete R$ 2.880,00

 Ciclismo R$ 2.200,00

 Damas R$ 1.700,00

 Dominó R$ 2.000,00

 Futebol de Mesa R$ 1.600,00

 Futebol Soçaite R$ 5.820,00

 Futsal R$ 5.915,00

 Futevôlei R$ 2.200,00

 Handebol R$ 960,00

 Judô R$ 800,00

 Natação R$ 5.700,00

 Pesca R$ 1.510,00

 Tênis de Mesa R$ 3.080,00

 Tênis de Campo R$ 0,00

 Tiro R$ 3.050,00

 Vôlei R$ 7.400,00

 Vôlei de areia R$ 6.400,00

 Xadrez R$ 1.700,00

ALIMENTAÇÃO R$ 78.152,40

 Almoços R$ 40.152,40

 Aluguel Local R$ 24.500,00

 Aluguel Mesas e Cadeiras R$ 2.000,00

 Almoço de Encerramento R$ 10.200,00

 Água R$ 1.300,00

SAÚDE E SEGURANÇA R$ 13.540,00

UTI Móvel R$ 13.000,00

Brigadistas Abertura R$ 540,00

TRANSPORTE R$ 15.228,86

Ônibus R$ 9.900,00

Coordenador de Transporte R$ 3.500,00

Frete, Transporte, Munição e Alvos para prova de Tiro R$ 328,86

Transporte do Tatame R$ 300,00

Transporte das Mesas de Futebol de Mesa R$ 1.200,00

PREMIAÇÃO, BANNERS E FAIXAS R$ 21.089,40

Medalhas e Troféus R$ 14.757,40

Faixas R$ 1.440,00

Painel de Premiação R$ 720,00

Banners R$ 1.080,00

Plaquinhas Delegações R$ 492,00

Designer R$ 2.600,00

ADMINISTRATIVO R$ 56.495,09

Locação Salão de Abertura e Pessoal de limpeza R$ 6.750,00

Cerimonialista R$ 1.100,00

Recepcionistas R$ 450,00

Sonorização (abertura, encerramento e atletismo) R$ 2.010,00

Decoração e Aluguel de tendas da abertura R$ 3.430,00

Bandeira da cidade de Campinas-SP R$ 180,00

Mastro e Púlpito da abertura R$ 235,00

Veículos Alugados R$ 3.424,51

Passagens Aéreas R$ 4.000,00

Convites R$ 1.605,00

Envelopes R$ 85,68

Brindes (bolsas) R$ 11.565,00

Camisetas (Organização e Modalidades) R$ 2.277,00

Pessoal Anastra R$ 3.000,00

Coordenador de resultados (Lopes) R$ 1.500,00

Coordenação Geral (Eduardo Gonçalves e Edmilson Alves) R$ 4.000,00

Fotografia R$ 2.100,00

Seguro R$ 782,90

Alimentação e Combustivel pessoal de apoio R$ 3.000,00

Apresentação artistica (grupo Batalá) R$ 2.000,00

Despesas diversas R$ 3.000,00

DESPESAS XII ONJT
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APOIO XII ONJT
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PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO DE MT E MS

Servidores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vieram a Bra-
sília como atletas convidados da Anastra e participaram da XII 
Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho.

A participação desses  tribunais completa a meta da diretoria da 
Anastra de ter todos os Tribunais Regionais do Trabalho representa-
dos nos jogos promovidos pela associação.

Do Mato Grosso, vieram os servidores Davi Lyuma Anabuki, Divi-
no Reis Pinto da Silva, Juliano Pereira Sabino, Júlio Ribeiro do Amaral 
Ribeiro, Paulo Coelho Ferreira e Willians Barreto Kauffmann, que 
abrilhantaram os jogos. A cortesia destes atletas, tanto nas disputas 
das modalidades que disputaram como no relacionamento com os 
servidores dos outros Tribunais, levou a administração da Anastra a 
destinar à delegação do TRT da 23ª Região o Troféu Fair Play. 

Destacamos a participação do atleta Juliano Sabino que conquis-
tou 2 medalhas de prata no atletismo, provas de 1.500m e 5.000m até 
34 anos masculino.  

O Mato Grosso do Sul foi representado pelos atletas 
José Norberto Pinheiro de Oliveira, diretor-geral do TRT 
23 R, na natação, Maria Vanda Alves, no tênis de campo, e 
Rodrigo Augusto Rodrigues. A equipe conquistou 4 meda-
lhas de ouro nas modalidades:  Atletismo 1.500m, 3.000m 
e 5.000m até 34 anos masculino e no Tênis de Campo 
Simples acima de 46 anos feminino. Com essas conquis-
tas a delegação ficou com a décima colocação no quadro 
geral da olimpíada.

O presidente da Anastra, Flaubert Barbosa, manifestan-
do-se sobre a participação dos dois Regionais, afirmou: “As 
duas delegações começaram da melhor forma possível, a 
premiação é a confirmação da existência de atletas de quali-
dade na 23ª e na 24ª Região”, e complementou:  “Esperamos 
que a partir de agora esses grupos cresçam e passem a com-
petir em outras modalidades, inclusive nas coletivas.” n
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COMITÊ OLÍMPICO DO TRT 1ª REGIÃO

O Desembargador Carlos Alberto Araújo 
Drummond, presidente do TRT-RJ, por 
meio do ATO Nº 157/2013, publicado em 

agosto, criou o Comitê Olímpico do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região. 

A administração do Tribunal entende que a 
promoção da prática da cidadania e da formação 
de atletas para participar da Olimpíada Nacional 
da Justiça do Trabalho, é um compromisso do 
TRT da 1ª Região. A prática esportiva, além de 
promover a saúde, a melhoria da qualidade de 
vida e a responsabilidade social, proporciona 
maior integração entre os servidores do tribunal.

A criação do Comitê Olímpico amplia o rela-
cionamento da ASJTRio com a administração do 
TRT e o desembargador Drummond destaca-se 
como administrador integrado aos projetos en-
volvendo a Gestão de Pessoas. O ato  enfatiza o 
esporte, ao preocupar-se com a criação de cen-
tros de treinamentos, e reconhece que  a inser-
ção do esporte aumenta a qualidade de vida e 
saúde dos servidores.  A ação permite uma maior 
integração sociocultural e desportiva no Regional 
e com outros Tribunais, usando o esporte como 
veículo para incentivar a prática de atividades be-
néficas à saúde.

Serão nomeados coordenadores de todas as 
modalidades disputadas na ONJT e já existem 
planos, para o próximo ano, de realizar a 1ª  Edi-
ção dos Jogos Esportivos do TRT/RJ, servindo de 
seletiva para a XIII ONJT. n

De forma pioneira,
o TRT-RJ cria

Comitê Olímpico
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JURÍDICO

DIFERENÇA DE 13,23% (1º grupo)
Ação Ordinária
Nº (antigo) 2005.34.00.024666-7 (novo) 
0024402.92.2005.4.01.3400
Distribuição original: 2ª Vara Federal – JFDF – Bra-
sília
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento
Sentença: 29.09.2006 - Procedente
Em 09.03.2007 - TRF 1 - 1ª Turma - Apelação da auto-
ra e Recurso Oficial
Em 19.04.2012 - TRT 1 - 1ª Turma - Provimento par-
cial à apelação da autora e à remessa oficial
Em 21.06.2012 – Embargos de declaração opostos 
(União Federal)
Em 30.10.2013 – A turma, à unanimidade, acolheu os 
embargos de declaração.
Em 10.12.2013 – Aguardando publicação do acórdão.

QUINTOS 
Nº (antigo) 2005.34.00.029804-1 (novo) 
0029527.41.2005.4.01.3400
Distribuição original: 6ª Vara Federal – JFDF – Bra-
sília
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento 
Sentença: 27.02.2007 - Procedente
Em 07.06.2013 – Negado seguimento ao Recurso 
Especial.
Em 27.06.2013 – Agravo Regimental Interposto 
(União)
Em 21.11.2013 – Negado provimento ao agravo
Em 28.11.2013 – Processo remetido

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 
Sentença: 11.06.2008 - Procedente
Em 12.11.2012 - TRF 1 - Sobrestado - Aguardando julgamento de 
recurso representativo da controvérsia no STJ.
Em 10.12.2013 – Sem movimentação
DIFERENÇA DE 13,23% (2º grupo)
Nº: 0053234-91.2012.4.01.3400
Advogado: Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira
Escritório: Rodrigues Pinheiro Advocacia
Vara: 16ª Vara Federal
Juíza: Ana Paula Martini Tremarin
Distribuição – 05.11.2012
Em 01.04.2013 – sentença: Improcedente
Em 06.05.2013 – Apelação do autor
Em 15.05.2013 – Contrarrazões da União
Em 05.06.2013 – Distribuído para o TRF 1 – Des. Ângela Catão

GAJ
Nº: 0053235-76.2012.4.01.3400
Advogado: Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira
Escritório: Rodrigues Pinheiro Advocacia
Vara: 7ª Vara Federal
Juiz: José Márcio da Silveira e Silva
Data de Autuação: 31/10/2012
Distribuição: 05.11.2012
Matéria: diferença da GAJ conforme previsão legal (Lei 11.416/2006).  
Em 21.05.2013 – Contestação ofertada
Em 30.08.2013 – Contra Atrasados (Réplica) 
Em 03.12.2013 – Vista AGU
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CONVÊNIOS

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

TURISMO
Aproveite as férias sem gastar muito 
Rio Quente Resort - Bancorbrás

SEGUROS
Obtenha resultados financeiros imediatos 
fazendo seus seguros através do convênio 
da ANASTRA com a corretora
EVEREST - Lisboa Life

ADVOCACIA
Equipe de advogados preparados para 
atendê-lo e condições especiais de pagamento 
Rodrigues Pinheiro

CONSÓRCIO
Grupos exclusivos de consórcios de e 
automóvel para associados
Ferraz Consórcio

CURSOS
Cursos a distância de Graduação, Pós-
Graduação e Extensão com desconto para 
associados e dependentes. 
Universidade Católica de Brasília

ELETRÔNICOS
Associados ANASTRA podem comprar os 
melhores produtos com toda a tecnologia 
Sony, sem ter que sair de casa e com preços 
especiais.
SONY - www.sonystyle.com.br

HOSPEDAGEM
Hospede-se nos melhores hotéis do país 
com tarifas especiais para associados.
Rede Atlantica Hotels, Rede Oásis, 
Hotel Carlton, Hotel Sonata de 
Iracema, Blue Point Hotéis,
Hotel Nacional




