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APOIO XIII ONJT

A Anastra agradece a colaboração!
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EXPEDIENTE

A cidade de Maceió (AL) foi escolhida, em 2014, para sediar a XIII ONJT da Anastra.  De 20 a 27 de 
setembro, delegações do Tribunal Superior do Trabalho e de 22 Tribunais Regionais do Trabalho reuni-
ram-se em torno do esporte para celebrar a vida, promovendo o maior exemplo de confraternização de 
servidores públicos em torno de um programa de saúde. A ONJT exige um enorme trabalho de um grupo 
de dedicados colegas. Servidores da Justiça de todo o Brasil passam meses debruçados sobre o projeto 
e o esforço comum aperfeiçoa a cada ano o desenvolvimento e a organização dos jogos. Dentre o grupo 
dos dedicados colaboradores, devem ser ressaltados a administração da Anastra e o Comitê Olímpico. 

Durante a XIII ONJT, a presidência da entidade estava sob o comando de Adelôr Alves Lopes, servidor 
do TST. Das negociações realizadas por Adelôr, renovou-se o apoio do Banco do Brasil, iniciado em 2013. 
O mesmo empenho deve ser ressaltado em relação ao servidor Gilvan Nogueira do Nascimento, também 
do TST, um dos coordenadores financeiros no período. No final de outubro, por motivos pessoais, ambos 
deixaram a administração da Anastra.  A presidência foi passada às minhas mãos e a coordenadoria finan-
ceira terá as atividades continuadas pelos outros componentes do quadro, 
também tesoureiros.

Neste momento de mudanças, comprometo-me a dar sequência ao traba-
lho realizado pelos administradores que me antecederam. A cada dia a Anas-
tra torna-se mais atuante e a grande confirmação da importância que adquiriu 
é a participação efetiva de mais atletas e ampliação do quadro de associados, 
que hoje conta também com magistrados.

Sempre atento a novas ideias e pronto para desenvolver novos projetos, 
coloco-me à disposição de todos os associados.

O ano de 2015 nos espera para mais realizações, e para elas conto com a 
participação dos demais membros da diretoria.

Felicidade e saúde são os meus desejos a todos os servidores do judiciário 
trabalhista para este ano.

Yonaldo Carlos Estevão da Costa
Presidente
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Vem aí o 3º Concurso de Fotografia 
da Anastra

A Anastra prepara para os associados mais um concurso 
de fotografia. Nessa terceira edição, os associados te-
rão a oportunidade de mostrar o lado fotógrafo, seja 

ele um fanático por fotografia, seja um mero aficionado que 
tem nessa atividade um passatempo. Mostre aos seus colegas 
associados o que você vê através das lentes. 

O primeiro concurso foi um sucesso e muitas fotos foram 
inscritas para apreciação de jurados qualificados da área. Na 
segunda edição a grande procura se repetiu. Para a edição 

deste ano, a diretoria espera manter a qualidade e premiar os 
melhores cliques.

O concurso faz parte dos projetos da nova diretoria da Anas-
tra para 2015, que incluem esporte e cultura para os associados.  

Mais informações e o regulamento serão divulgados 
em breve no boletim informativo da associação, o “Em 
Foco”, enviado por e-mail e publicado no site e na página 
do Facebook. 

Não fique de fora do 3º Concurso de Fotografia da Anastra! n

Fotos vencedoras da 1ª edição do concurso

Marcos Pires – TRT 16ª Região

Moisés Freitas - TRT 21ª Região

Antônio Luis da Silva - TRT 10ª Região

Albérico Mendonça - TRT 10ª Região

Denise Bampi - TRT 4ª Região

Mônica Botelho -  TRT 7ª Região
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ABERTURA

Abertura da XIII 
Edição da Olimpíada 
Nacional da Justiça 
do Trabalho (ONJT) 
celebrou o esporte,
a saúde e a amizade 

O ginásio do Clube Fênix Alagoana, em Maceió, foi palco, no dia 20 de 
setembro, da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Judi-
ciário Trabalhista de 2014. A tradição foi mantida e os participantes 

aproveitaram o encontro para celebrar a atividade esportiva, o projeto de 
saúde dos tribunais do Trabalho e os laços de fraternidade que unem os 
servidores da categoria. A XIII edição do evento contou com mais de mil 
pessoas, entre atletas e seus familiares, dirigentes de entidades associativas 
e autoridades do Poder Judiciário.

Sob a presidência do Sr. Adelôr Alves Lopes, da ANASTRA, a abertura 
dos jogos contou com a participação do ministro do TST Cláudio Masca-
renhas Brandão; do desembargador Severino Rodrigues dos Santos, pre-
sidente do TRT da 19ª Região; da desembargadora Rita de Cássia Pinheiro 
Oliveira, presidente do TRT da 20ª Região; da desembargadora Maria das 
Graças Cabral Viegas Baranhas, vice-presidente do TRT da 1ª Região; do 
desembargador Plauto Carneiro Porto, vice-presidente do TRT da 7ª região; 
do desembargador Ricardo Alencar Machado, do TRT da 10ª Região; da Sra. 
Christiane Reis Odebrecht, secretária geral da presidência do TRT da 12ª 
Região; da Sra. Elaine Mota de Melo Paccola representando a Diretora do 
Departamento de Educação Física e Desporto (Dra. Ana Dayse); e do Sr. 
Cledo Oliveira, Coordenador da Fenajufe.

Após o desfile das delegações dos tribunais participantes, seguiu-se o 
juramento dos atletas, comandados pelo servidor Marcos Apolônio, do TRT 
de Alagoas, e o acendimento da Pira Olímpica pela atleta Márcia Leite, tam-
bém de Alagoas, que recebeu a tocha do atleta Nelson da Silva Júnior, do 
TST, representando Brasília, que foi sede dos jogos em 2013.

A festa foi encerrada com show da banda “Bom de Três”, que animou e 
deu o toque de descontração ao ambiente.  

No dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, foram iniciadas as dispu-
tas nas 19 modalidades esportivas. Durante seis dias, Maceió vibrou com a di-
fícil tarefa de 924 atletas na busca pelas medalhas de ouro, prata e bronze.n
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ABERTURA
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CAMPEÕES/QUADRO DE MEDALHAS

A forja de moldar campeões foi acesa em 
anos anteriores. Não se produz resultados 
gloriosos sem esforço e dedicação. O pla-

nejamento é uma etapa que integra o projeto de 
equipes que buscam superar dificuldades para 
vencer. Ceará, TST e Pernambuco não consegui-
ram seus trunfos por sorte. Os resultados obti-
dos por essas representações amadureceram ao 
longo do tempo.

O Ceará também foi campeão em 2011, vice-
-campeão em 2013 e tem uma das equipes mais 
organizadas entre os tribunais. O esforço para 
brilhar não é apenas dos atletas. Mesmo sem 
uma associação que lhes dê o apoio necessário 
ao bom desempenho, os cearenses conseguiram 

um apoio efetivo da administração do TRT da 7ª 
Região. O incentivo administrativo possibilita a 
qualificação dos atletas na Olimpíada Regional. 
O Ceará respira saúde e transforma a dedicação 
em excelentes resultados. 

O TST foi campeão em 2013 com um número 
recorde de medalhas de ouro. Ao todo foram 34, 
número que certamente demorará a ser batido. 
Participante regular desde os jogos de 2010, re-
alizados em Recife/PE, a delegação cresceu em 
interesse e propostas na montagem de equipes 
expressivas para as disputas. Os resultados vieram 
rapidamente e hoje os atletas contam com ótimo 
apoio da ASTRISUTRA, que não mede esforços 
para elevar o nível dos representantes do TST.

A 6ª Região, Pernambuco, também tem uma 
história gloriosa e tem colhido resultados satisfató-
rios. Campeões em 2005, 2006, 2007, vice-campe-
ões em 2009, e quinto lugar em 2013, obtiveram o 
terceiro lugar nos jogos de Alagoas.  Com equipes 
aguerridas, os pernambucanos, além de ótimos 
atletas, têm levado a alegria do frevo aos jogos.

Aos dedicados atletas das três representações, 
os louros das vitórias. 

É notória a vontade da boa participação e ad-
mirável o apoio das administrações regionais em 
atender as necessidades de seus atletas.

A administração da ANASTRA reconhece os 
esforços de todas as delegações participantes e, 
de pé, aplaude os resultados obtidos. n

Ceará, TST e Pernambuco sobem os degraus 
do pódio para fazer história na ONJT
O resultado não foi surpresa e começou a ser escrito bem antes dos jogos em Maceió.



QUADRO DE MEDALHAS

Ouro Prata Bronze Total

1 TRT 7ª Região - CE 24 12 15 51

2 TST - Tribunal Superior do Trabalho 23 18 14 55

3 TRT 6ª Região - PE 20 20 20 60

4 TRT 18ª Região - GO 19 16 18 53

5 TRT 11ª Região - AM/RR 18 13 13 44

6 TRT 1ª Região - RJ 12 14 18 44

7 TRT 10ª Região - DF/TO 11 9 14 34

8 TRT 9ª Região - PR 10 6 9 25

9 TRT 3ª Região - MG 9 20 11 40

10 TRT 21ª Região - RN 8 2 6 16

11 TRT 14ª Região - RO/AC 7 5 4 16

12 TRT 24ª Região - MS 7 1 0 8

13 TRT 19ª Região - AL 6 12 12 30

14 TRT 12ª Região - SC 6 9 4 19

15 TRT 20ª Região - SE 6 5 12 23

16 TRT 8ª Região - PA/AP 5 6 4 15

17 TRT 13ª Região - PB 4 13 9 26

18 TRT 17ª Região - ES 3 3 2 8

19 TRT 16ª Região - MA 2 6 1 9

20 TRT 5ª Região - BA 2 2 0 4

21 TRT 4ª Região - RS 1 4 4 9

22 TRT 2ª Região - SP 1 1 5 7
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ATLETISMO

As provas de atletismo animaram o 4º e o 5º dia dos jogos 
olímpicos em Maceió. Foi um show de medalhas no conhe-
cido estádio alagoano, Rei Pelé, com a participação de mui-

tos atletas.  
Foram 16 recordes batidos na categoria masculina e 10 na fe-

minina. No quadro geral da modalidade, a delegação do Tribunal 
Superior do Trabalho foi a melhor colocada, com 15 medalhas de 
ouro, 11 de prata e 7 de bronze. A segunda delegação mais bem 
colocada foi a do TRT 18. Os goianos levaram 14 medalhas de 
ouro, 7 de prata e 6 de bronze. 

Devido à nova divisão de faixas etárias em algumas provas, 
muitos tempos foram considerados iniciais. Em 2015, portanto, na 
XIV ONJT, muitos tempos poderão ser batidos. n

Muitos recordes 
marcaram os dois 
dias de atletismo
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ATLETISMO
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BASQUETE

A disputa de basquete foi travada entre as equipes do TST 
(Brasília), 1ª Região (Rio de Janeiro), 4ª Região (Rio Gran-
de do Sul), 6ª Região (Pernambuco), 7ª Região (Ceará), 10ª 

Região (Distrito Federal/Tocantins) e 19ª Região (Alagoas).
Os resultados colocaram as delegações pernambucana, alago-

ana e brasiliense no pódio, respectivamente em 1º, 2º e 3º lugar.
O destaque dos jogos foi o atleta Everton Roberto Alves Lages, 

de Alagoas, cestinha da competição, que finalizou com 79 pontos.
O placar com maior número de conversões ocorreu no jogo 

Alagoas 37 x 56 Rio Grande do Sul. Os gaúchos terminaram o tor-
neio de basquete em 4º lugar. 

Em 2014 não houve inscrição de equipes femininas. n
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DAMAS/DOMINÓ/XADREZ

Os esportes de mesa são também 
destaque nos jogos da ANASTRA, 
tornando-se modalidades muito 

procuradas e, portanto, muito competitivas.
Para que se tenha uma melhor visão do 

cenário atual de interesse por essas modali-
dades, verifique o quadro abaixo.  

Total de delegações inscritas nas moda-
lidades com maior procura:

Atletismo 22
Natação 22
Dominó 20
Damas 18
Xadrez 17

Futebol Soçaite 16
Tênis de Campo 16
Tênis de Mesa 16
Vôlei de Areia 16

As disputas movimentam um grande 
grupo de atletas e estão chamando cada vez 
mais a atenção da organização. O crescimen-
to passa a exigir salões maiores e distribuição 
em mais dias de competição.

Damas
Disputado em duas categorias, con-

sagrou como medalhistas no Torneio In-
dividual os atletas Eustáquio P. Souza/MG 
(ouro); Romero D. Maia/PB (prata) e Or-
lando B. Sales/DF-TO (bronze). No Torneio 
por Equipe, o pódio ficou com os atletas 
do TRT mineiro Eustáquio P. Souza, Júlio 
César Ferreira e Bethoven Nascimento 
(ouro); Romulo Alexandre Fernandes Silva, 
Edmilson Belo da Costa e Romero Dantas 
Maia, do TRT da 13ª Região (prata); e Or-
lando Bernardes, Jodeir Rodrigues e Sergio 
Carneiro, do TRT da 10ª Região (bronze).  

Dominó
Esporte muito procurado e com grande 

número de adeptos. Nos últimos anos, os 
participantes se confrontam em torneios 
individuais e em duplas.  Em Maceió, as 
conquistas individuais foram das repre-
sentações do Ceará, Paraíba e Maranhão 
no simples, com os atletas José O. Araújo 
(ouro), Marcos Fernando A. Brasilino (pra-
ta) e Samuel C. Brito (bronze).  O torneio 
de duplas resultou em pódio dos atletas Lu-
cival P. Barros e José Osvaldo F. Vieira (PA/
AP), com o ouro; Alonso C. Albuquerque 
Filho e José Ailton P. Oliveira (AL), com a 
prata; e Geovane J. J. Leal e Antônio V. Men-
donça Júnior (SE), com o bronze.

Xadrez
Considerado por muitos como um jogo 

difícil e intelectualizado, o xadrez coloca 
em prática estratégia e capacidade de an-
tever as possibilidades de jogadas entre os 
oponentes.

Ocupa atualmente a 5ª posição entre os 
esportes mais procurados, e seus pratican-
tes são jogadores de excelente qualidade. 

Disputado com equipes de três joga-
dores, mas que acumulam pessoalmente 
pontos pelos resultados obtidos, o torneio 
oferece medalhas para as participações in-
dividuais e coletivas.

Os medalhistas foram: José Eduardo P. 
Maia (RJ), ouro; Rodrigo B. Alencar (RJ), 
prata; e Adriano Magno O. Campos (GO), 
bronze. Na premiação por equipes, subiram 
ao pódio os participantes do Rio de Janeiro, 
José Eduardo Maia, Rodrigo Bezerra Alen-
car e Rodrigo Nogueira Queiroz; do Rio 
Grande do Norte, Fabio Maroja, José Mário 
e Davi Sales Pinheiro; e, do Amazonas/Ro-
raima, os atletas Lúcio de Sá Barbosa Filho, 
João Victor Pereira Gonçalves e Pio Agosti-
nho Menezes Cordeiro, que conquistaram, 
respectivamente, ouro, prata e bronze. n
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FUTEBOL DE MESA

Participaram desta modalidade as representações dos Tribunais Regionais do 
Amazonas, Bahia, Ceará, Pará/Amapá, Paraíba e Sergipe. Os competidores 
foram distribuídos em duas chaves, observando-se, também, a contagem de 

resultados para a premiação por equipe. 
No torneio individual, sagraram-se campeões os atletas Marcus Vinícius Reis 

de Alcântara – TRT 20/SE, medalha de ouro; José Luiz Rocha Junior – TRT 20/
SE, medalha de prata; e Carlos Raphael B. de Aragão Cabral – TRT 7/CE, meda-
lha de bronze.

No resultado por equipe, subiram ao pódio: Marcus Vinícius Reis de Alcânta-
ra, José Luiz Rocha Junior e Ary da Silva Fonseca, ouro, pela 20ª Região.n
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FUTEBOL SOÇAITE

O torneio de futebol soçaite teve como destaque as equipes do Nordeste.  As 
finais foram disputadas entre as equipes do Ceará, Pernambuco, Sergipe 
e Rio Grande do Sul.  A classificação para os jogos finais contou com três 

equipes nordestinas e uma do sul, as melhores colocadas entre as de 22 equipes que 
disputaram a XIII ONJT.

As partidas decisivas apresentaram os seguintes resultados: Ceará 1 x 0 Pernambu-
co e Sergipe 3 x 1 Rio Grande do Sul.

A participação de equipes do Nordeste nas finais repetiu, em 2014, situação já 
ocorrida em 2013. Naquele ano, o campeão foi a equipe do TRT de RO/AC , tendo 
como vice a equipe do Rio Grande do Norte. Ocupando o terceiro lugar, subiu ao 
pódio o time de Alagoas.

Os artilheiros da XIII ONJT foram: Antônio Vieira Mendonça e Ariel Salete de 
Moraes Júnior, ambos de Sergipe, e Rômulo Alexandre Fernandes Silva da Paraíba, 
todos com três gols.

Ao todo foram disputadas 32 partidas em seis dias, com a participação de 22 
equipes, superando a marca de 14 delegações em 2013. n

O Ceará foi o grande campeão 
seguido de Pernambuco, com 
prata, e Sergipe, com bronze. 
O Rio Grande do Sul ficou
em quarto lugar.
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CICLISMO

Nesta competição, experimentalmente, foi testada a distribuição 
por faixa etária. Com a inovação, foi possível que as delegações 
inscrevessem atletas distribuídos em três provas:

I - até 39 (trinta e nove) anos, completos no ano da competição;
II - de 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos, completos no ano 
da competição;
III - acima de 50 (cinquenta) anos, completos no ano da competição.n

Resultados Finais:

Feminino
CATEGORIA ATÉ 39 ANOS 
1º LUGAR - Raquel Ribeiro Rhein - TRT17/ES

CATEGORIA DE 40 A 49 ANOS
1º LUGAR - Acileide Alves de Souza - TRT 14/RO-AC
2º LUGAR - Maria de Lourdes Gonzaga da Silva - TRT 19/AL

CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS
1º LUGAR - Márcia Cristina Leite de Oliveira - TRT 19/AL

Masculino
CATEGORIA ATÉ 39 ANOS 
1º LUGAR - Alisson Fernandes Praciano - TST/DF

CATEGORIA DE 40 A 49 ANOS
1º LUGAR - Claudio Kano - TRT 2/SP
2º LUGAR - Marcos Antonio Apolonio da Silva - TRT 19/AL
3º LUGAR - Eduardo Santos Alonso - TRT 9/PR
4º LUGAR - Luiz Gustavo Mendes Campos - TST/DF
5º LUGAR - José Paulo Gomes Barbosa - TRT 6/PE

CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS
1º LUGAR - Edson Oliveira de Andrade - TRT 19/AL
2º LUGAR - Mario Garcia Ramalho - TST/DF
3º LUGAR - Jose Maria Batista Valente - TRT 11/AM-RR
4º LUGAR - George Luiz Barcelos Santos - TRT 17/ES
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FUTSAL

Duas categorias
envolveram 16 equipes

Os atletas do master foram distribuídos em 3 chaves  formada por 9 equipes.
A categoria livre foi composta por 4 chaves com participação de  15 equipes.

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. 

O futsal é um esporte procurado por muitas delegações e por atletas de idades variadas. Para tornar os 
jogos mais competitivos, as dezesseis equipes participantes foram distribuídas em duas categorias: master e livre.

Master
Inscreveram-se nove delegações. Representantes do Rio de janeiro, Pernambuco, Pará/Amapá, Distrito Federal/ 

Tocantins, Amazonas/Roraima, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, formaram três chaves. As disputas consagra-
ram como campeões os atletas de Pernambuco, que ficou com om ouro, Sergipe, que levou a medalha de prata, e, 
Para/Amapá que subiu o terceiro lugar do pódio e levou bronze para casa.

Livre
Com maior número de delegações participantes, o torneio distribuiu quinze representações em quatro chaves.  

A chave “A” foi formada com Amazonas/Roraima, Sergipe e Alagoas. Na chave “B” as delegações representaram o Rio 
de Janeiro, Brasília, Ceará e Paraíba. O grupo componente da chave “C” agregou Minas Gerais, Pará, Espírito Santo e 
Rondônia/Acre. Por fim, a chave “D” foi composta por Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O 
resultado contemplou o Ceará (7ª R) em 1º lugar; a equipe de Minas Gerais (3ª R) em 2º lugar e o Paraná (9ª R) em 3º 
lugar, resultado que premiou as equipes, respectivamente, com as medalhas de ouro, prata e bronze.

Artilharia
Foram artilheiros na modalidade os atletas Alzir Penaforte, do Ceará, e Luiz Antônio Westin, de Minas Gerais, am-

bos com sete gols.n
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HANDEBOL

Na modalidade masculina, Pernambuco, Alagoas e Pará conquistaram 
ouro, prata e bronze, respectivamente. Na modalidade feminina, as 
representações da Paraíba, Amazonas/Roraima e Santa Catarina leva-

ram as medalhas do 1º, 2º e 3º lugar para casa.

O esporte representa uma boa chance de medalhas, com consequente 
possibilidade de ampliação da premiação e melhor resultado das delegações 
no ranking dos jogos.

Confira nos quadros os resultados dos jogos. n

Três equipes masculinas e três equipes femininas 
disputaram seis lugares no pódio
A modalidade pode ser uma boa alternativa para conquistar medalhas.

HANDEBOL MASCULINO
JOGO DATA HORA LOCAL CHAVE EQUIPE X EQUIPE

1 21/09 14h
Ginásio do SESI Única

TRT8-PA 8 X 9 TRT19-AL
2 22/09 14h TRT6-PE 19 X 16 TRT8-PA
3 23/09 14h TRT6-PE 15 X 10 TRT19-AL

HANDEBOL FEMININO
JOGO DATA HORA LOCAL CHAVE EQUIPE X EQUIPE

1 21/09 13h
Ginásio do SESI Única

TRT12-SC 2 X 11 TRT11-AM/RR
2 22/09 13h TRT13-PB 10 X 8 TRT 12-SC
3 23/09 13h TRT13-PB 3 X 0 TRT 11-AM/RR
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JUDÔ

Alagoas, Brasília, Pernambuco, com um atleta cada um, e 
Rio de Janeiro, com 3 atletas, disputaram as categorias de 
meio-médio, com peso superior a 73 kg e inferior a 81 kg, 

e meio-pesado, acima de 81 kg e abaixo de 100 kg.
As medalhas de meio-médio foram conquistadas por Levi 

Alves Francisco (TST/Brasília), ouro; Edger Torres Alves (TRT 
20/Alagoas); Fernando de Mesquita Mota Júnior (TRT 6/PE) e 
Bruno Dieter Wille (TRT 1/RJ).  Na categoria meio-pesado, o 
atleta Luis Alberto Matos Dias, do Maranhão, foi campeão e le-
vou a medalha de ouro, seguido pelos atletas do Rio de Janeiro 
Francisco de Assis de Paiva Dreyfuss e Jedaias Emerson Ferreira, 
respectivamente com prata e bronze. n

Torneio reúne 
atletas pesos 

meio-médio e 
meio-pesado
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NATAÇÃO

Ótimos resultados estabelecem 
novas marcas

Natação e Atletismo são os esportes mais concor-
ridos das Olimpíadas. Um grande número de 
medalhas em disputa e a possibilidade de trei-

namento individual movem as delegações em busca de 
novos tempos, tanto nos quatro estilos como nas provas 
de revezamento.

Em 2014, 6 recordes foram batidos nas provas fe-
mininas, número inferior ao do ano de 2013, quando 
foram apresentados 8 novos resultados. Entre os atletas 
masculinos, os novos tempos pertencem a 7 novos re-
cordistas, um a mais do que os estabelecidos em 2013.

Além dos recordes, também foram estabelecidos 6 
tempos iniciais nas disputas femininas e 22 marcas nas 
disputas masculinas.

O quadro geral das provas de natação demonstra 
o aprimoramento dos atletas. O avanço conquistado é 
fruto da prática regular do esporte, tendo como con-
sequência melhor qualidade de vida. 

De acordo com o Regulamento Olímpico, após 
as inscrições, e não havendo quórum suficiente em 
determinada faixa etária, o atleta poderá competir na 
faixa inferior, desde que haja vaga.

Parabéns aos nadadores que disputaram as meda-
lhas da XIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, 
evento exclusivo da ANASTRA.

Confira os tempos e recordes no site da Anas-
tra: www.anastra.com.br. n

6 recordes femininos e 7 masculinos apontam os atletas mais rápidos na água.
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NATAÇÃO
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PESCA

Torneio disputado na Praia da Avenida
contou com a participação de 15 delegações

É a modalidade com maior confraternização entre os atletas, e 
contabiliza pontos por equipe e individual. É claro que a téc-
nica conta, mas não se pode esquecer que os peixes também 

têm uma participação importante. Se não houver peixe, o torneio 
fica prejudicado. Na primeira competição em Brasília, em 2006, o dia 
do torneio estava frio e chuvoso. Isca na água e, após algumas horas, 
para a decepção dos pescadores, apenas um peixe foi pescado. A má 

sorte daquele ano não ocorreu novamente. Neste ano, em Maceió, 
foram pescados 98 peixes.

O alegre torneio deste ano finalizou-se com a conquista das equi-
pes do Rio Grande do Norte, medalha de ouro, Ceará, medalha de 
prata, e Rio Grande do Sul, medalha de bronze. A premiação indivi-
dual colocou no pódio os representantes do Rio Grande do Norte, 
ouro, Paraíba, prata, e Rio Grande do Norte, bronze. n

Todo o torneio ocorre em clima de confraternização e divide-se em individual e por equipes.

ATLETAS E PÓDIOS

Por equipe 
1º lugar – Alexandre Erico, Francisco Gilson e Francisco Ribeiro – RN
2º lugar – José Flávio R. Matos, João Batista C. Nascimento e Francisco Leite Teixeira – CE
3º lugar – Paulo Roberto da Silva e Ivan Roberto Knoblock – RS

Individual
1º lugar – Alexandre Erico A. Silva – RN
2º lugar – Giovanni Souto Maior Lombardi – PB
3º lugar – Francisco Gilson V. Lacerda - RN
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TÊNIS DE MESA

O esporte é bastante procurado, com dezesseis delegações inscritas, 
e com jogadores de alto nível. Partidas acirradas entre fortes adver-
sários é uma marca da disputa pelas medalhas, tanto dos torneios 

individuais como dos torneios de duplas.
Confira os resultados no quadro abaixo:

INDIVIDUAL - MASCULINO
1º LUGAR - Adson de Oliveira Nobre - TRT 6/PE
2º LUGAR - José Alberto Alves Viana - TRT 6/PE
3º LUGAR - Jose Maria Batista Valente - TRT 11/AM-RR
    Rodrigo Bezerra Alencar - TRT 1/RJ

INDIVIDUAL - FEMININO
1º LUGAR - Margot Nunes Cataneo Castravechi - TRT 12/SC
2º LUGAR - Maria Iveline de Melo Vasconcelos Chaves - TRT 7/CE
3º LUGAR - Ana Maria da Cunha Soares Netto - TRT 6/PE
     Cenira Oliveira Fonseca - TRT 11-AM-RR

DUPLAS - MASCULINO
1º LUGAR - Adson de Oliveira Nobre - TRT 6/PE
     José Alberto Alves Viana - TRT 6/PE
2º LUGAR - Jose Maria Batista Valente - TRT 11/AM-RR
    Ricardo José Fonseca - TRT 11/AM-RR
3º LUGAR - Francisco Antonio da Silva Fortuna - TRT 7/CE
     Ronan Silveira Felix - TRT 7/CE
     Adrian Magno de Oliveira Campos - TRT 18/GO
     Paulo Sergio de Castro - TRT 18/GO

DUPLAS - FEMININO
1º LUGAR - Margot Nunes Cataneo Castravechi - TRT 12/SC
     Cristina Bueno Aniola - TRT 12/SC
2º LUGAR - Maria Iveline de Melo Vasconcelos Chaves - TRT 7/CE
     Regina Fernandes Eloy da Costa - TRT 7/CE
3º LUGAR - Cenira Oliveira Fonseca - TRT 11/AM-RR
     Gabriela Maria Duarte Augusto - TRT 11/AM-RR
     Ana Maria da Cunha Soares Netto - TRT 6/PE
     Maria das Graças de Oliveira - TRT 6/PE

16 representações 
participaram
dos torneios de
tênis de mesa
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TÊNIS DE CAMPO

Modalidade com participação de atletas representando dezesseis tribunais, distri-
buídos em faixas etárias e de gênero.  

Foram utilizadas as quadras do Jaraguá Tênis Clube, e a disputa ocorreu 
para simples e duplas, feminino e masculino. Entre os homens, o número de atletas 
permitiu a utilização de subdivisões por faixa etária: até 39 anos, de 40 a 49 anos e acima 
de 50 anos.

Os resultados finais apontaram a premiação com medalhas de ouro, prata e bronze, 
para 1º, 2º e 3º lugar, conforme a classificação abaixo:

TÊNIS - SIMPLES - FEMININO
1º LUGAR - Maria Vanda Alves – TRT 24-MS
2º LUGAR - Claudia Inês Amaral de Oliveira – TRT 10-DF/TO
3º LUGAR - Marta Regina Hinnig – TRT 12-SC

TÊNIS - DUPLAS - FEMININO
1º LUGAR - Karin Raquel Gohr
    Claudia Inês Amaral de Oliveira – TRT 10-DF/TO
2º LUGAR - Cristina Bueno Aniola
     Marta Regina Hinnig – TRT 12-SC
3º LUGAR - Clara Fernanda Waquim Carvalho
     Helen Silveira De Alcantara – TST- BSB

TÊNIS - SIMPLES MASCULINO ATÉ 39 ANOS
1º LUGAR - Moacir Medeiros de Santana Neto - TRT 19-AL
2º LUGAR - Antonio Carlos Bispo de Souza – TST-BSB
3º LUGAR - Diego Chendes Dias Gomes – TRT 19-AL
     Israel Deivid Teles de Faria de Souza – TST- BSB

TÊNIS - SIMPLES MASCULINO DE 40 A 49 ANOS
1º LUGAR - Eduardo Santos Alonso – TRT 9-PR
2º LUGAR - Marcio Cruz de Souza – TST- BSB
3º LUGAR - Antonio Carlos Amaral – TRT 7-CE
     Paulo Sergio De Castro – TRT 18-GO

TÊNIS - SIMPLES MASCULINO + 50 ANOS
1º LUGAR - Luiz Carlos Vieira Rodrigues – TRT 18-GO
2º LUGAR - Ricardo Alencar Machado – TRT 10-DF/TO
3º LUGAR - César Silveira – TRT 18-GO
     Marcos Quintino dos Santos – TRT 3-MG

TÊNIS - DUPLAS MASCULINO ATÉ 39 ANOS
1º LUGAR - Marcio Cruz de Souza – TST-BSB
     Israel Deivid Teles de Faria De Souza – TST- BSB
2º LUGAR - Diego Chendes Dias Gomes - TRT 19-AL
     Moacir Medeiros de Santana Neto - TRT 19-AL
3º LUGAR - José Cleonâncio de Santana Macêdo – TRT 20-SE
    Lucas Fontes Santana – TRT 20-SE
    Eduardo Guimarães de Oliveira – TRT 20-SE
    André Rodrigues Espínola – TRT 20-SE

TÊNIS - DUPLAS MASCULINO DE 40 A 49 ANOS
1º LUGAR - Marcelo de Almeida Silva – TRT 20-SE
     Roberto Fagundes Moraes – TRT-SE
2º LUGAR - Luciano Silva Bispo – TST-BSB
     Mario Garcia Ramalho – TST-BSB
3º LUGAR - Jose Marcelo de Lira Teixeira – TRT 21-RN
    Carlos Roberto de Oliveira Santos – TRT 21-RN
    Cleidimar Castro de Almeida – TRT 18-GO
    Paulo Sergio de Castro – TRT 18-GO

TÊNIS - DUPLAS MASCULINO + 50 ANOS
1º LUGAR - Ricardo Alencar Machado – TRT 10-DF/TO
     Alexandre Prates Beltrão – TRT 10-DF/TO
2º LUGAR - Jaff Rodrigues da Silva – TST- BSB
     Antonio Carlos Falcao – TST- BSB
3º LUGAR - Jose Carlos Xavier de Oliveira – TRT 3-MG
    Marcos Quintino dos Santos – TRT 3-MG
    César Silveira – TRT 18-GO
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TÊNIS DE CAMPO
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FUTEVÔLEI

Habilidade e preparo físico são duas exigências para a prática do futevôlei, esporte 
de areia em que os atletas precisam sempre contar com as dificuldades acrescen-
tadas pelo sol e o vento.  

Duas duplas do Amazonas/Roraima e outras representando Brasília, Alagoas, Goiás e o 
Distrito Federal/Tocantins disputaram cada ponto, valorizando a estratégia dos adversários. 

O quadro final apontou como campeões o Distrito Federal/Tocantins (10ª R),  com a du-
pla formada por Eduardo Gonçalves e Clayton Lustosa. O segundo lugar ficou com o Ama-
zonas/Roraima (11ª R), representados por Osvaldo Henrique e Eduardo Gomes. A terceira 
posição, medalha de bronze, foi  alçada pela dupla Zaneli Prata e Raul José, de Alagoas. n

Torneio disputado por
6 duplas, representando 

cinco tribunais
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VÔLEI DE AREIA

25 delegações brilharam 
sob o sol da praia
da Pajuçara

Na praia da Pajuçara, o esporte na areia en-
volveu 50 atletas, 25 duplas, em confrontos 
pelo primeiro lugar. A alta temperatura local, 

como sempre ocorre no mês de setembro, foi o plus 
das disputas na areia. Mas o sol escaldante não foi o 
diferencial apenas para os jogadores da modalidade, 
pois, segundo um vendedor de picolé que assistia 
às partidas, “o tempo quente faz parte e é bom para 
as vendas”. A opinião do ambulante sobre o tempo 

traduz o clima das partidas, repleto de emoções e 
muita adrenalina.

Na disputa das medalhas femininas, as equipes 
do Paraná (9ª R), Santa Catarina (12ª R) e Distrito 
Federal/Tocantins (10ª R) ficaram com ouro, prata e 
bronze, respectivamente. 

No torneio masculino, as medalhas foram para as 
representações de Rondônia/Acre (14ª R), ouro, Per-
nambuco (6ª R), prata, e Paraíba (13ª R), bronze. n

16 representações masculinas e 9 femininas disputaram as melhores
colocações de 2014.
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TIRO

Os resultados demonstraram uma superioridade dos representantes do 
Rio Grande do Norte e do Ceará nas provas de tiro. Sergipe e Minas 
Gerais também subiram ao pódio  e conquistaram  medalhas. 

Foram onze delegações inscritas para a disputa de doze medalhas, que acaba-
ram  nas bagagens de quatro regionais.

Provas Individuais
Masculino
Ouro – Yonaldo Carlos Estevão da Costa – RN – 278 pontos
Prata – Flesio de Souza Fontenele – RN – 276 pontos
Bronze – Antônio Pergentino Nunes Jr. – CE – 269 pontos.

Feminino
Ouro – Deborah Regina Ceneviva Vicentini – CE - 251 pontos
Prata – Luizane Janja Façanha – CE - 251 pontos 
Bronze – Miriam da Silva Oliveira Santana – SE – 232 pontos

Resultado por Equipes:

Masculino PTS TRT COL
Yonaldo Carlos Estevão da Costa

800 TRT 21-RN 1Flesio de Sousa Fontenele
Antenor Pinheiro Borges Junior

Antonio Pergentino Nunes Junior
772 TRT 7-CE 2Vigorger Gomes Nunes

João Paulo de Souza
Antonio Jorge da Silva

650 TRT 20-SE 3Josemilson de Meneses Tavares
Paulo Santos Vieira

Feminino PTS TRT COL
Deborah Regina Ceneviva Vicentini

704 TRT 7-CE 1Luiziane Janja Façanha
Maria Iveline de Melo V. Chaves

Noemi de Siqueira Luz
589 TRT 3-MG 2Helenice Brandão Rocha

Sabine Sirimarco Gomes
Miriam da Silva Oliveira Santana

333 TRT 20-SE 3
Adia Valeria Prazeres Bramont Matos

Rio Grande do Norte e Ceará 
são destaques em disputa e 
firmam-se no esporte
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VOLEIBOL

Pernambuco, no masculino,
e Paraná, no feminino, repetem 

feitos de 2013

Como ocorre em todas as edições, as equipes de vôlei travam uma grande “batalha” nas 
quadras. Em 2014, as delegações da 6ª Região, Pernambuco, e da 9ª Região, Paraná, 
alcançaram o lugar mais alto do pódio, nas disputas no masculino e feminino.  Os 

resultados dos primeiros lugares repetiram as conquistas de 2013.
No masculino, o torneio foi disputado por oito equipes, distribuídas em duas chaves. A 

Chave “A” contou com Alagoas (19ª R), TST (Brasília), Sergipe (20ª R) e Espírito Santo (17ª R). 
A Chave “B” foi formada pelas representações de Pernambuco (6ª R), Rio Grande do Norte 
(21ª R), Paraíba (13ª R) e Santa Catarina (12ª R).

As partidas finais colocaram em quadra Pernambuco x Paraíba na disputa do 1º lugar, e 
Sergipe e Brasília na briga pelo 3º lugar. O resultado final apontou ouro para Pernambuco, 
prata para Paraíba e bronze para Sergipe.

A competição entre as equipes femininas levou para Maceió onze delegações, distribuídas 
em três chaves. As representações do Paraná (9ª R), Santa Catarina (12ª R) e Amazonas/Roraima 
(11ª R) formaram a Chave “A”; os times do Ceará (7ª R), Pernambuco (6ª R), Maranhão (16ª R) e 

Rio Grande do Sul (4ª R) formaram a Chave “B”; e as 
equipes do Distrito Federal/Tocantins (10ª R), Paraíba 
(13ª R), Brasília (TST) e Sergipe (20ª R), a Chave “C”.    

Os jogos decisivos levaram as meninas do Paraná 
e de Santa Catarina para a partida principal, e Sergi-
pe e Ceará para a disputa do terceiro lugar. Os re-
sultados colocaram o Paraná na posição mais alta do 
pódio, repetindo a conquista de 2013, ficando Santa 
Catarina com o segundo lugar. O terceiro lugar foi 
conquistado pelas atletas do Ceará. n
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ENCERRAMENTO

Após seis dias de confrontos amistosos, no dia 27 de setem-
bro os participantes entregaram-se à confraternização. No 
percurso trilhado, foram deixadas para trás marcas históri-

cas. Novos recordes surgiram e o estímulo para novas metas foi 
lançado. Para a próxima edição, muitos atletas buscarão superar 
o cronômetro e tentar novos limites, mas a certeza da organiza-
ção do evento é que a nova história será escrita com tanto amor 
quanto cada uma das registradas.  

A rivalidade entre as delegações, em alguns casos até entre 
atletas que defendem o mesmo uniforme, buscam superar situa-
ções confortáveis. Todo competidor quer um novo triunfo, seja ele 
individual ou coletivo.  No fundo sabem que são campeões, inde-
pendentemente de medalhas e troféus. São servidores públicos, 
a maioria com muitos anos de dedicação, e outros iniciando uma 
jornada que os levará ao degrau superior do pódio profissional, 
que após horas de atividades buscam assegurar a saúde e o aper-
feiçoamento técnico para se debruçarem sobre novos desafios.  

No atletismo e na natação, novos campeões foram inscritos 
no livro de recordes da Anastra. As marcas alcançadas são essen-
ciais para que os demais competidores busquem a superação. 

Com a entrega da premiação encerraram-se os jogos e a ce-
lebração da amizade foi comemorada durante o almoço com a 
música de Roberta Aureliano e a banda Fulô de Maracujá. O de-
sembargador presidente do TRT da 19ª Região, Dr. Severino Ro-
drigues dos Santos, compareceu à cerimônia de encerramento, 
auxiliando o então presidente da Anastra, Adelôr Alves Lopes, e o 
servidor Lauriston Chaves de Farias Júnior na entrega dos troféus.

Merecem destaque, também, os associados Yonaldo Carlos 
Estevão da Costa, Kolberg Luna Freire Lima, Deborah Regina Ce-
neviva Vicentini, José Carlos Xavier de Oliveira, João Marcos Cor-
deiro Cavalcanti, Edmilson Marinho de Araújo e Marcus Vinicius 
Reis de Alcântara, que integram o Comitê Olímpico, essenciais ao 
desenvolvimento dos jogos. n

Maceió foi palco 
da boa disputa
Recordes quebrados e muita alegria foram 
marcas da XIII ONJT.
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FOTOS DIVERSAS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS R$ 315.244,94

Inscrições de atletas (924 x 100) R$  92.400,00

Apoio Banco do Brasil R$ 212.000,00

Comissão dos hotéis R$  10.844,94

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS R$ 274.947,38

 MODALIDADES (materiais esportivos, locais e arbitragem) R$ 43.834,00

 Materiais Esportivos R$ 2.524,00

 Atletismo R$ 4.700,00

 Basquete R$ 2.400,00

 Ciclismo R$ 3.100,00

 Damas R$ 400,00

 Dominó R$ 400,00

 Futebol de Mesa R$ 0,00

 Futebol Soçaite R$ 7.540,00

 Futsal R$ 3.140,00

 Futevôlei R$ 1.500,00

 Handebol R$ 540,00

 Judô R$ 1.000,00

 Natação R$ 3.130,00

 Pesca R$ 1.000,00

 Tênis de Mesa R$ 2.400,00

 Tênis de Campo R$ 750,00

 Tiro R$ 4.150,00

 Vôlei R$ 2.500,00

 Vôlei de areia R$ 2.160,00

 Xadrez R$ 500,00

ALIMENTAÇÃO R$ 50.575,00

 Almoços R$ 47.425,00

 Água R$ 3.150,00

SAÚDE E SEGURANÇA R$ 4.600,00

UTI Móvel R$ 4.600,00

TRANSPORTE R$ 9.547,23

Ônibus R$ 1.500,00

Veículos Alugados R$ 3.667,23

Coordenador de Transporte e STAFF R$ 2.950,00

Transporte: tênis de mesa, traves, placar e água R$ 1.430,00

PREMIAÇÃO, BANNERS E FAIXAS R$ 35.210,01

Medalhas e Troféus R$ 25.450,01

Faixas, Banners, Plaquinhas Delegação, Painel de Premiação R$ 6.160,00

Designer R$ 3.600,00

REPASSE PARA ASTRISUTRA R$ 21.200,00

Parcela do patrocínio do Banco do Brasil
destinada a Astrisutra

R$ 21.200,00

ADMINISTRATIVO R$ 104.881,14

Locação Salão de Abertura e Pessoal de limpeza R$ 13.640,00

Locação de Sala Secretaria e Hospedagens R$ 15.540,90

Cerimonialista R$ 3.500,00

Sonorização (abertura, encerramento e atletismo) R$ 3.500,00

Decoração R$ 3.000,00

Passagens Aéreas R$ 4.755,71

Convites R$ 490,00

Brindes (bolsas) R$ 9.000,00

Camisetas (Organização e Modalidades) R$ 4.610,00

Pessoal Anastra R$ 4.300,00

Coordenador de resultados (Lopes) R$ 2.000,00

Coordenação Geral R$ 5.000,00

Fotografia R$ 8.000,00

Seguro R$ 2.540,66

Alimentação e Combustível pessoal de apoio R$ 2.820,00

DJ R$ 400,00

Despesas diversas R$ 1.783,87

Revista R$ 20.500,00

Futebol Soçaite R$ 3.000,00

Aluguel de tendas R$ 1.600,00

DESPESAS XIII ONJT
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CORRIDA DE RUA

ANASTRA cria campeonato de Corridas 
de Rua com premiações

As corridas de rua tornaram-se a mo-
dalidade mais difundida entre os 
desportistas, e a ANASTRA criará um 

campeonato exclusivo para os associados.  
A proposta é de incentivar a adesão dos 
servidores da Justiça do Trabalho a hábitos 

saudáveis, que refletem beneficamente na 
rotina de cada um.  As regras do campeona-
to serão divulgadas até o final de fevereiro, 
mas é possível adiantar que serão distribu-
ídos prêmios no valor de R$ 3.000,00, R$ 
2.000,00 e R$ 1.000,00 para os corredores 

que alcançarem os primeiros lugares entre 
os competidores associados nas corridas. 
Os prêmios, no total de R$ 6.000,00 por gê-
nero, visam incentivar a prática desportiva 
dos atletas, influenciando diretamente em 
sua qualidade de vida.

Projeto inicial será piloto para implantação definitiva em 2016.
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CORRIDA DE RUA

O regulamento do campeonato será divulga-
do até o final de abril e prevê corridas em todo o 
território nacional. As corridas terão trechos de 5 
km e fazem parte do calendário nacional, devendo 
possuir controle de chegada por meio de chip e de 
resultados divulgados no site oficial do evento. 

A administração da ANASTRA esclarece que 
se trata de um campeonato que considerará as 
posições oficiais alcançadas pelos atletas filiados 
à Anastra que disputarem as corridas. Assim, um 
evento que possua, por exemplo, 15.000 inscritos, 
a ANASTRA premiará seus corredores associados 
em primeiro, segundo e terceiro lugar, indepen-
dentemente da posição que eles ocupem em re-
lação ao resultado oficial. Dessa forma, os corre-
dores associados que chegarem, por exemplo, nas 
posições 1.500, 2.300 e 3.000, sendo os primeiros 
colocados inscritos na competição da ANASTRA, 
farão jus aos prêmios.

Será realizado um ranking entre os atletas, onde 
serão atribuídos pontos a cada corrida, ficando a cri-
tério de cada atleta a escolha em quais corridas de-
seja participar, limitado a um número máximo que 
estará previsto em regulamento.

Os prêmios serão entregues ao final do campe-
onato, após o resultado final com o ranking dos as-
sociados, apurados pela soma de pontos obtidos em 
todo o campeonato.

Também estão previstos troféus para competi-
dores masculinos e femininos que alcançarem os 
três primeiros lugares gerais. n
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REPORTAGEM

Esporte promove a saúde e a integração
As ações positivas das associações, sindicatos e administrações de tribunais contribuem para 
o aprimoramento do evento da Anastra.

Diversas medidas de incentivo à práti-
ca esportiva para uma vida saudável 
tornaram-se regulares no TST e nos 

TRTs. Associações regionais, sindicatos e as 
administrações dos órgãos do judiciário traba-
lhista desempenham papel fundamental para 
o sucesso da Olimpíada Nacional da Justiça do 
Trabalho (ONJT), evento da ANASTRA.

Considerada coadjuvante necessária à vida 
saudável, a atividade esportiva é regularmen-
te, incentivada na infância. Futebol, natação, 
judô, tênis, vôlei e outras modalidades fazem 
parte do universo da criançada. Com as ocupa-
ções escolares da adolescência e as atividades 
profissionais posteriores, muitos jovens adul-
tos deixavam para mais tarde os cuidados com 

o próprio corpo.  Muita coisa mudou. As aca-
demias tornaram-se símbolo da preocupação 
estética e a atividade esportiva regular passou 
a integrar o dia a dia de um grande número de 
pessoas.  A corrida de rua, com baixo custo, 
tornou-se febre em várias faixas etárias. No en-
tanto, muitas pessoas interessadas em práticas 
esportivas sentem-se mais entusiasmadas com 
atividades em torno de um projeto. Nesse âm-
bito de interesse nasceu a ONJT.

Na edição de 2014, realizada em Maceió 
(AL), constatou-se o crescimento da partici-
pação de entidades dos servidores e das ad-
ministrações dos tribunais. É notório o apoio 
aos atletas. Os resultados também se tradu-
zem em profissionais saudáveis e integrados. 

Hoje um universo de pessoas, tão significativo 
quanto ao dos atletas, está envolvido na pre-
paração física e administrativa das delegações. 
Servidores e magistrados deram as mãos e 
buscam qualificar e facilitar a participação dos 
componentes das delegações.

O esforço das associações em auxiliar os 
atletas de seus quadros tem repercussão inter-
na, estimulando a organização de campeonatos 
e olimpíadas regionais. Sindicatos passaram a 
apoiar os projetos dos associados e os tribunais 
implantaram medidas de favorecimento à práti-
ca esportiva e à participação de seus represen-
tantes aos jogos.

O conjunto de atos favoráveis à saúde é 
a nota maior do evento, que se consolidou 
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como o maior projeto esportivo existente no 
âmbito do judiciário.

Parabéns aos atletas, aos dirigentes das repre-
sentações da categoria e aos magistrados, cada 
vez mais integrados ao projeto da Anastra.  

As ações de estímulo nos tribunais
Um evento grandioso, como a ONJT, ocorre 

com a soma de esforços de diversas áreas. Em 
2014, o sucesso dos jogos foi atrelado à contri-
buição das representações dos servidores e dos 
Tribunais do Trabalho. Sem esses grupos de co-
operadores seria difícil reunir tantas pessoas em 
torno do objetivo que envolve saúde e esporte.  

A redação da revista encaminhou às delega-
ções participantes solicitação de informações so-

bre a origem das colaborações recebidas. Com as 
respostas, foi possível verificar o apoio recebido 
pelas delegações.

A colaboração financeira das associações é 
preponderante para praticamente todas as dele-
gações, e assume características próprias em cada 
região.  Conforme as informações, locais de trei-
namento são disponibilizados para o preparo dos 
atletas em diversas modalidades.  O apoio logístico 
também surge como importante área de atuação 
das entidades.  Organização das reservas em ho-
téis e despesas com uniformes, material esportivo, 
medicamentos, contratação de treinadores, apoio 
administrativo e, em alguns casos, transportes in-
ternos na cidade-sede são pontos de destaque da 
contribuição das associações e sindicatos. 

Algumas entidades respondem pelas inscri-
ções de seus atletas, como é o caso da ASTRA 8, 
da ASTRISUTRA, da ASJTRio, da ASTTTER e da 
ASTRA 21.

Além das atividades essenciais, algumas en-
tidades destacam-se por promoverem a partici-
pação dos atletas com trabalhos fotográficos. A 
ASJTRio conta hoje com um acervo de 45 mil 
fotos e criou o maior banco de imagens de me-
mória dos jogos. 

Na ASTTTER, a oportunidade de integrar 
os servidores ativos com os aposentados tem 
um grande destaque. A associação mineira 
sempre leva um grupo de animados servidores 
aposentados para  torcerem pela delegação da 
3ª Região. 
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A ASTRISUTRA (TST) e a AJUT (SC) auxilia-
ram os atletas com parcelas essenciais para as 
despesas com hotelaria e transporte. 

Destaque também para o SITRAAM e o 
SINDJUS-DF, sindicatos que colaboraram com 
os filiados e as associações locais para a partici-
pação dos atletas.

Nos tribunais, o apoio vem crescendo a cada 
edição da ONJT. Na 1ª Região, o interesse pelos 
jogos gerou a criação do Comitê Olímpico, for-
mado por magistrados e servidores, com a fina-
lidade de apoiar a participação da delegação ca-
rioca.  Na 10ª Região, a ONJT passou a figurar no 
calendário oficial do Tribunal, reconhecendo-se 
o valor do esporte para a saúde dos servidores. 
Os TRTs da 2ª Região (SP), da 3ª Região (MG), 

4ª Região (RS), 7ª Região (CE), 9ª Região (PR), 
10ª Região (DF/TO), 11ª Região (AM/RR), 12ª 
Região (SC), 17ª Região (ES), 18ª Região (GO) 
e 20ª Região (SE) liberaram os atletas para a 
participação no evento de 2014, como já havia 
acontecido em anos anteriores. 

Todos os esforços convergiram para o su-
cesso dos jogos deste ano. Ao todo, 914 atletas 
correram, nadaram, saltaram, pedalaram, dispu-
taram jogos em equipes, sendo apoiados por, 
aproximadamente, 300 familiares e torcedores. 
Por seis dias dividiram resultados e, principal-
mente, emoções. Compareceram em Maceió(AL) 
o ministro Cláudio Brandão, do TST; as Desem-
bargadoras Maria das Graças Viegas Paranhos e 
Ana Maria Soares, magistradas do Rio de Janeiro; 

a Desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, 
de Minas Gerais; o Desembargador Plauto Car-
neiro Porto e o Juiz Francisco Antônio da Silva 
Fortuna, do Ceará;   o Desembargador Ricardo 
Alencar Machado, do Distrito Federal/Tocantins; 
os Juízes Cleidimar Castro de Almeida e César 
Silveira,  magistrados de Goiás; a Desembargado-
ra Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira e os Juízes 
Ariel Salete de Morais Júnior, Alexandre Manuel 
Rodrigues Pereira e Kátia Alves de Lima Nasci-
mento, todos de Sergipe.     

Novos atletas surgiram e recordes foram que-
brados. A ONJT cumpriu, mais uma vez, com a 
meta de disseminar o espírito esportivo como 
base sólida para a saúde individual e a integração 
das instituições e seus servidores. n
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DIFERENÇA DE 13,23 % (1º grupo)
Nº antigo 2005.34.00.02666-7, nº novo
0024402.92.2005.4.01.3400
Distribuição original: 2ª Vara Federal 
 JFDF – Brasília.
Advogado: Dr. Rodrigo Victor/Escritório: F. Sarmento
Sentença:
03.02.2015 - Processo recebido na corte especial e seções
27.01.2015 – A seção, por unanimidade, acolheu os Embargos Infrin-
gentes
27.11.2014 – Processo autuado como embargos infringentes nº 
0024402-92.2005.4.01.3400 (2005.34.00.024666-7)
25.09.2014 – Petição juntada nº 3398867 impugnação aos embargos
21.05.2014 – Petição juntada nº 3354252 Embargos Infringentes 
29.09.2006 Procedente

QUINTOS
Nº (antigo) 2005.34.00.029804-1 (novo) 0029527.41.2005.4.01.3400
Distribuição original: 6ª Vara Federal – JFDF – Brasília
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento 
Sentença: 
30.01.2015 – Petição juntada nº 3548592 Agravo de decisão denegató-
ria de recurso especial
07.05.2014 – Conclusos para admissibilidade.
30.01.2014 – Recurso Especial da União.
27.02.2007 Procedente

ISENÇÃO DO I.R. NA FONTE SOBRE ABONO PERMANÊNCIA
Ação Ordinária
Nº 2005.34.00.024866-0
Advogado: Dr. Rodrigo de Victor
Escritório: F. Sarmento 
Sentença: 
28.02.2014 – processo recebido no gabinete DF Novely Vilanova
25.02.2014 – Decurso de prazo para recurso da União.
18.01.2014 – Processo recebido pela Coordenação de Recursos.
11.06.2008 Procedente

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: Cristiane Pederzolli Rentzsch
Distribuição – 05.11.2012
15.05.2013 - Remetidos TRF (S/ Baixa)  
15.05.2013 - Remessa ordenada: TRF  
15.05.2013 - Recurso Contrarrazões apresentadas  
14.05.2013 - Recebidos em secretaria com petição
13.05.2013 - Carga: Retirados AGU interessado: AGU  
08.05.2013 - Intimação / Notificação / Vista Ordenada AGU  
08.05.2013 - Devolvidos c/ Despacho  
06.05.2013 - Conclusos para despacho 
06.05.2013 - Recurso Apelação Interposta / Autor

GAJ
Nº: 0053235-76.2012.4.01.3400
Advogado: Dr. Rafael Rodrigues de Oliveira
Escritório: Rodrigues Pinheiro Advocacia
Vara: 7ª Vara Federal
Juiza: Luciana Raquel Tolentino de Moura
Data de Autuação: 31/10/2012
Distribuição: 05.11.2012
02.03.2015 - Conclusos para sentença - Embargos de Declaração
26.01.2015 - Petição / Ofício / documento: juntado 
21.01.2015 - Petição / Ofício / documento: recebida (o) em secretaria 
21.01.2015 - Recebidos em secretaria 
13.01.2015 - Carga: retirados advogado autor 
13.01.2015 - Intimação / Notificação pela imprensa: publicado senten-
ça Data: 13/01/2015  
07.01.2015 - Intimação / notificação pela imprensa: publicação remeti-
da imprensa sentença expediente do dia 07/01/2015 
04.12.2014 - Intimação / notificação pela imprensa: ordenada publica-
ção sentença 
04.12.2014 - Devolvidos c/ sentença c/ exame do mérito pedido 
improcedente




