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AMATRA XV é Bicampeã dos
Jogos Nacionais da ANAMATRA

A AMATRA XV par cipa desde a primeira edição dos Jogos Nacionais e nesta
12ª não foi diferente. Além de marcar
presença, a associação ainda ocupou o
1º lugar no pódio na classiﬁcação geral,
repe ndo o grande feito do ano de
2.013.
Foram quatro dias de disputas, em nove
modalidades, com muitos momentos
de congraçamento entre Juízas, Juízes e
seus familiares. O evento espor vo
chegou ao ﬁnal no dia 2/11 e ocorreu,
neste ano, em Vitória/ES. A AMATRA 17
sediou os jogos, que reuniu mais de 500
par cipantes.
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Para o Presidente da AMATRA XV, Juiz
César Reinaldo Oﬀa Basile, que também
disputou as provas, juntamente com os
outros atletas, trazer o troféu teve um
signiﬁcado muito especial. Além de
reencontrar com colegas do Brasil
inteiro, o ambiente era extremamente
amistoso.
“O esporte nos traz a experiência de
vencer desaﬁos pessoais. É importante
observar que a vitória ob da é um
resultado que dependeu da dedicação
dos atletas Magistrados durante todo o
ano, mesmo em meio às diﬁculdades
impostas pela carreira.”, ressalta o
Presidente da AMATRA XV.

A chegada de nossos atletas

A delegação da AMATRA XV desembarcou em Vitória/ES, no dia 30 de outubro. Primeiro houve o credenciamento
de torcedores e atletas. Com o estandarte em punho e muita animação, a
equipe par cipou do desﬁle das
delegações.
O Diretor de Esportes e Qualidade de
Vida, Juiz Thiago Nogueira Paz, em uma
retrospec va, comenta que a associação vinha de um 5º lugar em Natal/RN
(2.018), 4º em Brasília/DF (2.017) e de
um 3º em João Pessoa/PB (2.015) e que
diante disso, a expecta va era de contar
com 35 atletas e repe r a 3ª posição de
2.015.

“Ao ﬁm das inscrições, constatada a
par cipação de 20 associados, receamos ser di cil alcançar tal obje vo, pois
a menor quan dade de atletas, evidentemente, diminuiria a quan dade de
medalhas. Não obstante, idealizando
que teríamos conquistas individuais
muito prováveis, em decorrência de
atletas Magistrados que haviam ganho
medalhas no passado. Focamos, então,
na organização do futebol e do basquete, conversando e analisando sobre
parcerias com outras AMATRAs, trabalhos muito bem feitos pelo colega Juiz
Pedro Henrique Barbosa Salgado de
Oliveira e pelo Presidente Juiz César
Reinaldo Oﬀa Basile” expõe o Diretor.
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Acendendo a Pira
Um grande momento de destaque foi
quando a atleta-Juíza Regina Rodrigues
Urbano acendeu a pira. Ela que já foi
atleta destaque em várias categorias e,
conquistou diversas medalhas em
edições anteriores dos Jogos Nacionais.

5

“Acender a pira dos jogos traduz todo
amor ao esporte que o atleta tem.
Momento único que ﬁcará para sempre
na minha vida”, comenta a atleta.

DESTAQUES
Tênis Dupla Feminino
A primeira medalha conquistada pela
AMATRA XV, veio por meio da garra
feminina. A dupla de guerreiras no

Natação
A atleta Regina Urbano não deu chances
às adversárias e foi o grande nome da
natação feminina na categoria acima
dos 45 anos.

esporte, formada pelas atletas Barbara
Baldani Fernandes Nunes e Regina
Rodrigues Urbano, ﬁcou com a prata no
tênis dupla feminino.

Ela levou a dourada nas modalidades
50, 100, 200 e 400m livres.
Outro destaque na natação foi o atleta
Rodarte Ribeiro. Ele garan u a bronze
nos 50, 100, 200, 400m livres.
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DESTAQUES
Tênis de Mesa
No tênis de mesa só deu AMATRA XV:
atletas da associação ocuparam todas
as vagas do pódio, garan ndo as medalhas de ouro, prata e bronze.
Márcio Cavalcan Camelo conquistou o
ouro, José Antônio Dosualdo, a prata e
Maurício Matsushima Teixeira (Diretor

7

Regional da Circunscrição de São José
dos Campos), o bronze.
Outro momento de grande vibração
ocorreu após a ﬁnal das disputas do
tênis de mesa, quando houve uma
par da de exibição entre o nosso atual
campeão, Márcio Cavalcan Camelo, e
o campeão da úl ma edição, Renato
Simões.

DESTAQUES
Corridas
Na corrida rús ca de 5km, a par r dos
50 anos, a atleta Regina Urbano ﬁcou
em 2º lugar.
A AMATRA XV conquistou o 2º lugar,
também na corrida rús ca 5 km, com o
atleta José Antônio Dosualdo, na geral,
masculino, para todas as idades.

O 1º lugar veio com os atletas Rodarte
Ribeiro, na categoria a par r dos 50
anos, masculino, e nos 10km com o
atleta Gilvandro de Lelis Oliveira, na
categoria geral, masculino, para todas
as idades.
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DESTAQUES
Basquete
Nossa equipe mergulhou na linguagem
do basquete. Em quadra rolou ala-pivô,
garrafão, armador, aro, bandeja, ces nha etc.

Mo vação e união ﬁzeram com que a
nossa equipe arremessasse e acertasse
a cesta com talento.
Juntas, as equipes da AMATRA XV e da
AMATRA 18 trouxeram o ouro.

A Equipe Campeã:
CÉSAR REINALDO OFFA BASILE
FIRMINO ALVES LIMA
JOÃO BAPTISTA CILLI FILHO
MARCIO CAVALCANTI CAMELO
MARCUS MENEZES BARBERINO MENDES
RODRIGO PENHA MACHADO
THIAGO NOGUEIRA PAZ
WELLINGTON AMADEU
ALEXANDRE VALLE PIOVESAN (AMATRA XVIII - 18ª REGIÃO)
ATAÍDE VICENTE SILVA FILHO (AMATRA XVIII - 18ª REGIÃO)
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DESTAQUES
Futebol

Uma curiosidade! Para quem não sabe, o

O bronze foi da AMATRA XV no futebol
society!

uniforme do me da AMATRA XV foi feito

Pela segunda vez, a AMATRA XV ﬁcou
entre os três primeiros colocados nos
Jogos Nacionais da ANAMATRA. Em 2.008,
no Rio de Janeiro, ﬁcamos em 2º lugar.

em homenagem ao Esporte Clube XV de
Novembro, mais conhecido como “XV de
Piracicaba”, me de futebol da cidade de
Piracicaba, interior de São Paulo.

Os Atletas da Equipe:
CÉSAR REINALDO OFFA BASILE
FIRMINO ALVES LIMA
GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
GUILHERME CAMURCA FILGUEIRA
JOÃO BAPTISTA CILLI FILHO
LUCAS FALASQUI CORDEIRO
MARCIO CAVALCANTI CAMELO
MARCUS MENEZES BARBERINO MENDES
PEDRO H. BARBOSA SALGADO DE OLIVEIRA

RODARTE RIBEIRO
THIAGO NOGUEIRA PAZ
WELLINGTON AMADEU
MOACIR ANTONIO OLIVO
(AMATRA IX - 9ª REGIÃO)
JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS (AMATRA IX - 9ª REGIÃO)
VALDIR BARBIERI JUNIOR
(AMATRA IX - 9ª REGIÃO)
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DESTAQUES
Beach Tennis Dupla
Ficamos em 3º lugar no feminino e
masculino, graças ao ó mo desempenho dos atletas.
A força das mulheres foi mostrada por

Tênis de Quadra
Ainda sobre o desempenho e brilho
deixado pelas associadas da AMATRA
XV, nesta edição, a atleta Barbara
Baldani Fernandes Nunes foi a campeã
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Barbara Baldani Fernandes Nunes e
Regina Rodrigues Urbano.
Guilherme Camurça Filgueira e Marcus
Menezes Barberino Mendes também
garan ram o bronze nesta modalidade.

no tênis de quadra, simples, geral,
feminino. Desde 2.012 ela tem se destacado nessa modalidade.
Outro destaque foi o atleta Guilherme
Camurca Filgueira que ﬁcou com o
bronze, no simples, geral, masculino.

Premiação
“Graças ao valoroso esforço de cada
um de nossos (as) atletas, durante todo
o ano, com invejável cuidado com
treinos, saúde, alimentação etc.,
conquistamos individual e
cole vamente resultados que nos
levaram ao 1º lugar geral, apenas a 2ª

vez em toda a história da nossa
associação. Portanto, para a Diretoria
de Esportes o balanço dos Jogos
N a c i o n a i s d a A N A M AT R A e m
Vitória/ES é absolutamente posi vo”,
relata o Diretor de Esportes e
Qualidade de Vida.
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Quadro de medalhas
Nove medalhas de ouro foram alcançadas
através do desempenho e união de nossos
atletas no basquete masculino, nas corridas
masculinas (5 e 10km), na natação feminina (50,
100, 200 e 400m), no tênis de mesa masculino e
no tênis de quadra feminino.
Já a prata foi ob da nas modalidades: corrida
feminina e masculina (5km), tênis de quadra
dupla feminino e tênis de mesa masculino.
Completando o nosso placar de medalhas,
foram 09 de bronze no total. Elas foram
conquistadas no futebol society, na
natação masculino (50, 100, 200 e 400
metros), tênis de mesa masculino, beach
tennis dupla feminina e masculina, além
do tênis de quadra simples masculino.
No pódio da AMATRA XV, considerando
o número de medalhas, (individual e
dupla), a colocação se deﬁne do
seguinte modo:
1º) Lugar: Regina Rodrigues Urbano
com 7 medalhas, sendo 4 de ouro, 2 de
prata e uma de bronze. Regina é nossa
atleta com maior número de
par cipações nos Jogos Nacionais.
2º) Lugar: Rodarte Ribeiro. O atleta nos
trouxe um total de 6 medalhas, sendo 1
de ouro pela vitória na corrida de 5Km e
mais de 4 de bronze nas provas de
natação. Ele também integrou a equipe
de futebol que ganhou o bronze.
3º) Lugar: Barbara Baldani Fernandes
Nunes foi ouro no tênis de quadra e
conquistou a prata e bronze em par das
em dupla de tênis e beach tennis, em
parceria com a atleta Regina.
Outros atletas, na modalidade
individual, com muito entusiasmo e ﬁbra
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também ajudaram na soma de medalhas. Cada
um deles foi citado em nosso “Quadro de
Medalhas” (relação abaixo). Além disso, vale
destacar o grande desempenho de nossas
equipes no futebol society que nos rendeu o
bronze e a marcante atuação do basquete
masculino, que saldou o quadro de medalhas
com o ouro.
Alegria, confraternização e muito suor para
vencer, foram fatores relevantes nesta 12ª
Edição dos Jogos Nacionais da ANAMATRA.

Medalhas
BASQUETE MASCULINO
Equipe AMATRA XV

TÊNIS DE QUADRA DUPLA (Feminino)
Barbara Baldani Fernandes Nunes
Regina Rodrigues Urbano

CORRIDA RÚSTICA 5KM
A par r de 50 anos (Masculino)
Rodarte Ribeiro

TÊNIS DE MESA (Masculino)
José Antonio Dosualdo

CORRIDA RÚSTICA
10KM (Masculino)
Gilvandro de Lelis Oliveira

FUTEBOL SOCIETY
AMATRAs IX e XV

NATAÇÃO - 400M
A par r de 45 anos (Feminino)
Regina Rodrigues Urbano

NATAÇÃO - 200M
A par r de 45 anos (Masculino)
Rodarte Ribeiro

NATAÇÃO - 100M
A par r de 45 anos (Feminino)
Regina Rodrigues Urbano

NATAÇÃO - 400M
A par r de 45 anos (Masculino)
Rodarte Ribeiro

NATAÇÃO - 50M
A par r de 45 anos (Feminino)
Regina Rodrigues Urbano

NATAÇÃO - 100M
A par r de 45 anos (Masculino)
Rodarte Ribeiro

NATAÇÃO - 200M
A par r de 45 anos (Feminino)
Regina Rodrigues Urbano

NATAÇÃO - 50M
A par r de 45 anos (Masculino)
Rodarte Ribeiro

TÊNIS DE MESA
(Masculino)
Marcio Cavalcan Camelo

TÊNIS DE MESA (Masculino)
Mauricio Matsushima Teixeira

TÊNIS DE QUADRA SIMPLES
(Feminino)
Barbara Baldani Fernandes Nunes

BEACH TENNIS DUPLA (Feminino)
Barbara Baldani Fernandes Nunes
Regina Rodrigues Urbano

CORRIDA RÚSTICA 5KM
A Par r de 50 Anos (Feminino)
Regina Rodrigues Urbano

TÊNIS DE QUADRA
SIMPLES (Masculino)
Guilherme Camurca Filgueira

CORRIDA RÚSTICA
5KM (Masculino)
José Antonio Dosualdo

BEACH TENNIS DUPLA (Masculino)
Marcus Menezes Barberino Mendes
Guilherme Camurca Filgueira

*Informações da ANAMATRA

Vim, Vi e Venci
De acordo com a história, esta frase ﬁcou
famosa por causa do imperador romano Júlio
César, que enviou uma carta ao Senado
Romano, em 47 a.C, descrevendo a sua
vitória sobre Fárnaces II, rei do Ponto,
durante a Batalha de Zela.

‘‘

Parafraseando momentos históricos, os
atletas deixaram seus relatos sobre as
memoráveis e incríveis experiências durante
as par das ou, ainda, em momentos de
descontração entre os amigos e familiares.

Regina Rodrigues Urbano
7 medalhas; sendo 4 de ouro,
2 de prata e uma de bronze,
é a atleta com maior número de
participações nos Jogos Nacionais

“Acender a pira dos jogos traduz todo amor ao esporte que o atleta tem. Momento único que ﬁcará
para sempre na minha vida.

Faço esporte desde sempre. Os treinos para os jogos foram intensiﬁcados há 6 meses, com foco no
tênis em dupla, natação e corrida. Paralelamente, os treinos de musculação aumentaram para
garantir um fortalecimento muscular.

Para mim, as atividades físicas são uma válvula de escape, pois me deixam mais calma e ao mesmo
tempo me trazem energia e disposição para enfrentar o trabalho, além de cuidar da casa e da
família. Estar com colegas nos jogos é muito gratiﬁcante. Dividir a emoção das provas com a
equipe é criar um grupo de pessoas que se respeitam e se admiram, acima de tudo! Esse é o espírito
dos jogos.
Convido todos os associados a se juntarem a nós. Faça parte da equipe em Fortaleza 2020 ! Vamos
rumo ao Tri !!

‘‘

Rodarte Ribeiro
6 medalhas individuais; sendo ouro na
corrida 5 km e 4 bronzes na natação
e bronze no futebol society

“Conquistei 5 medalhas em esportes individuais, sendo o ouro na corrida rústica 5km na categoria
a partir de 50 anos e 4 bronzes na natação (50m 100m 200m e 400m). Também participei do time de
futebol que conquistou o bronze.

Minha esposa me acompanhou. O encontro e a convivência com os amigos são as coisas mais
valiosa dos jogos. Nesse período esquecemos a nossa rotina estressante de trabalho e buscamos
uma união pra atingir nossos objetivos. Além do mais, conhecemos colegas e seus familiares de
outras regiões que também contribuem para um bem estar inexplicável e muito positivo.

Os jogos deste ano foram especiais, pois a união dos componentes da AMATRA XV superou os anos
anteriores. A dedicação e o espírito de equipe foram decisivos para as conquistas e especialmente
para o 1º Lugar no quadro geral. O apoio da Diretoria promoveu a nossa união e a consequente
vitória em Vitória. Agora é ir ainda mais fortes pra Fortaleza”.
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‘‘

Bárbara Baldani Fernandes Nunes
Ouro no tênis de quadra, prata
e bronze nas modalidades tênis
e beach tennis, em parceria
com a atleta Regina Urbano

“Os jogos são sempre uma oportunidade para estreitar laços com colegas que já conhecemos e
fazer novos colegas de outras regionais. É um momento para se desconectar um pouco de
processos e sentenças.

Gostaria de agradecer a Deus, pela saúde e disposição para praticar exercícios, ao meu marido que
não só torceu por mim, mas ﬁcou com nossos ﬁlhos, enquanto eu competia, a minha querida
parceira Regina, sem ela, com certeza, eu não conseguiria as medalhas nas modalidades em
dupla.”

‘‘

Firmino Alves Lima
Ouro no basquete
Bronze no futebol

“O diferencial destes jogos foi o fato de estar com o meu ﬁlho como treinador da equipe de
basquete.

Ganhar minha primeira medalha de ouro com ele, foi algo que não tem preço! Meu ﬁlho é educador
físico e já treina times de basquete universitários, então, a orientação que ele nos deu em quadra
foi essencial para nos desenvolvermos melhor. Nossa defesa jogou muito bem.

Outro momento marcante foi o jogo de futebol contra AMATRA São Paulo, no qual ganhamos de
virada. Não posso deixar de agradecer pela presença dos dois colegas de Goiás que jogaram
conosco no basquete e dos 3 colegas do Paraná no futebol, que nos ajudaram e se integraram de
forma incrível para que ganhássemos.
Foi uma das melhores edições que já participei, não só por ter ganho, mas tudo foi muito divertido.
O grupo estava unido e solidário. Nunca vou me esquecer.”

‘‘

Afrânio Roberto Pinto Alves Seixas
Associado da AMATRA XV, ouro na
corrida dos 5 km, contabilizado para
AMATRA 11, de onde veio removido.

“Foi minha primeira participação dos Jogos da ANAMATRA, e, por coincidência, ocorreu no
momento o qual fora concretizado o processo de remoção para o TRT /15.ª Região. Assim, tive a
oportunidade de conhecer os novos amigos de Tribunal. Fui recebido de uma forma muito efusiva
e carinhosa, trazendo alento a mim e minha família para enfrentarmos novos desaﬁos no Tribunal
do Trabalho.

Agradeço ao Presidente de AMATRA XV, César, por ajudar neste processo de integração, Thiago,
Diretor de Esportes, pela ajuda no local da prova e a todos os demais participantes dos jogos pelo
TRT /15.ª Região.
Sem dúvida foi especial a participação da prova, poucos dias após minha posse no TRT-15 e com
certeza será um incentivo maior para eu participar dos próximos jogos”.
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Expectativa para
os Próximos Jogos
“E agora vem Fortaleza - 2020! A
expecta va é dobrar o número de
par cipantes e manter o topo na
classiﬁcação geral.

Precisamos reiniciar os treinamentos e
manter a empolgação”, ﬁnaliza Thiago
Nogueira Paz.
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Que venha

Fortaleza
2020

