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Já que o público aprovou a primeira vem aí a segunda dose de alegria e
descontração com a Festa Julina da ASTREMG.
É isso mesmo, devido ao sucesso da nossa 1ª Festa Julina vamos repetir o
evento. O II Arraiá da ASTREMG será no Circulo Militar, mesmo lugar do
anterior, no dia 05 de julho a partir das 19:30 horas.
E para esse ano a festança promete, teremos comidas típicas com fartura,
músicas, danças e claro, para tornar o evento mais grandioso, a sua participação.
Portanto não deixe de acessar nossa página da internet para ficar sabendo de
todas as notícias de sua Associação. Em breve todos os detalhes da festa serão
postados no nosso site: www.astremg.org.br. Anote o endereço e fique atento
para não ficar fora dessa.

A Astremg realizou no dia 14 de março sua primeira palestra, com o tema “Os
quatro pilares da saúde”. O evento foi o pontapé inicial para a formação do nosso
grupo de corrida e contou com boa participação de servidores que puderam
conhecer mais sobre a importância do sono, alimentação, controle de estresse e
atividade física para a manutenção da saúde. No evento foram oferecidos exame
de bioimpedância, quick massage e um
delicioso lanche nutritivo. Além disso
foram sorteados diversos brindes oferecidos
pela BH Race, nossa parceira no evento. A
palestra foi um sucesso e estamos
trabalhando para, a partir dela, iniciarmos
uma prática esportiva em grupo envolvendo
os associados. Sugestões de atividades
esportivas que gostaria de fazer? Mande um
e-mail para contato@astremg.org.br

A ASTREMG homenageou todas as associadas promovendo um descontraído happy hour no dia 10 de maio.
Além de um bate-papo agradável foi oferecido aos convidados um buffet de qualidade, regado a vinho e ao som
de uma deliciosa banda de Jazz. Na oportunidade, a ASTREMG distribuiu uma pequena lembrança a todas as
associadas que se encontravam presentes no evento. A comemoração dos dias das mães também foi marcada por
um grande bazar organizado pela Associação. O evento teve a duração de dois dias em um ótimo espaço
gentilmente cedido pelo TRE. Durante o bazar o associado pôde fazer uma quick massagem oferecida pelo
SITRAEMG. Também merece destaque a presença da COOPJUS – Cooperativa dos Servidores do Judiciário,
que distribuiu a todos os presentes uma linda bolsa reciclável, bem como do Banco Santander que ofereceu
bombons aos participantes. A Associação se sentiu engrandecida com a presença de todos e espera poder contar
sempre com a sua participação! Se você, associada, não recebeu seu brinde, venha buscá-lo na sede da
ASTREMG.

Reciclar pilhas e baterias esgotadas ainda não é comum entre nós. Mas o costume de
jogar fora pilhas e baterias no lixo doméstico, ou descartá-las em lixões a céu aberto
pode nos causar uma série de prejuízos. Pensando nisso a ASTREMG instalou um
coletor de pilhas na sede da nossa associação. É a ASTREMG apoiando e divulgando
o projeto Papa Pilhas como um compromisso com o meio ambiente e a
sustentabilidade. A colaboração de todos é importante e a natureza espera por um
gesto seu.
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Quase tudo pronto para assistirmos à Vesperata de Diamantina. Faltam apenas alguns preparativos para que a
excursão possa proporcionar aos viajantes um maior conforto e satisfação.
A Vesperata é um evento único que transforma Diamantina num palco a céu aberto. As bandas que se apresentam
ficam posicionadas nas sacadas dos casarões antigos e o público admira o espetáculo de baixo, em pleno Centro
Histórico. Além da Vesperata o nosso passeio inclui um tour pela cidade onde caminhar pelas ruas repletas de
casarões históricos e riqueza cultural é experimentar momentos de diversão, descanso e encantamento. O valor da
excursão é de R$450,00, podendo ser descontado em folha de pagamento em até cinco parcelas iguais. A viagem
está programada para o dia 20 de setembro com retorno no Domingo dia 22. Você que ainda não se decidiu corra
para garantir seu lugar. Agora as vagas estão sujeitas à disponibilidade.

A ASTREMG garante a participação
dos seus associados em torneio de tênis
A ASTREMG em parceria com ASTTER, realizará o 1º Torneio de Tênis do Judiciário Federal e Estadual de
Minas Gerais. O torneio promovido pela ASTTTER ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho, na Academia Lob,
localizada na Rua Geraldo Vasconcelos, 333 – Bairro Estoril .Todos os participantes serão premiados com
medalhas e o campeão, ou a dupla campeã, com um troféu. Participam também do torneio os servidores
associados da Sitraemg, Sicoob-Coopjus, Sindjus, Serjusmig, Sindsempmg, Assojaf e Justiça Federal. Nosso
colega Wellerson Rubens de Amarante, associado da ASTREMG, já está se preparando para o desafio. Veja
entrevista com ele abaixo:
Há quanto tempo pratica tênis?
Comecei a fazer aulas de tênis em 2009, uma vez por semana, e fiquei
menos de um ano. Raramente jogava fora dos horários do treino. Com
a faculdade parei praticamente por completo. No final de 2011 e início
de 2012 fiz quatro meses de aula com um professor particular, mas a
faculdade me forçou a parar novamente. Às vezes jogo no fim-desemana com alguns amigos. Após concluir o curso em janeiro último,
fiz alguns tratamentos médicos pendentes de tempo e há um mês
retomei as aulas de tênis.
Em qual categoria irá participar?
Pretendo jogar na categoria iniciante ou, no máximo, na categoria
seguinte à mesma.
Em dupla ou individual?
Vou jogar em dupla com um amigo do TRT.
Já participou de algum outro torneio?
Já participei de torneios internos no CEU, local onde comecei a fazer aulas em 2009 e
também um mini torneio relâmpago em novembro passado, em uma oficina de tênis com o
Fernando Meligeni, no Tauá de Araxá.
O que você achou dessa iniciativa ASTREMG/ASTTER?
Achei sensacional e muito positiva. Sempre gostei de esportes e acredito que torneios desse tipo nos fazem
integrar mais e conhecer novas pessoas, sejam colegas de outras unidades, do interior ou de outros órgãos. Na
edição das Olimpíadas da Justiça do Trabalho que ocorreu aqui em Belo Horizonte, eu queria muito ter
participado, mas por não ser associado à ASTTTER não pude jogar. A união das associações promove a
aproximação com os demais colegas do judiciário e estreita os laços da categoria.
E você que não se inscreveu no torneio dê uma passada na Academia Lob para prestigiar o nosso colega.
Participe!
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João Pinheiro é um município que oferece vários pontos turísticos, dentre eles a Cachoeira do Garimpo e a do
Mucambo, que se destacam por sua beleza e águas cristalinas, além, é claro, da boa hospitalidade
mundialmente conhecida do povo mineiro. Quem nos fala um pouco sobre essa cidade é Osmar Souto
Ferreira, atual servidor do Cartório da 151ª Zona Eleitoral, que nos mandou o belo texto abaixo tanto numa
perspectiva poética e real de seu lugar no mundo.
Ingressei na Justiça Eleitoral em agosto de 1994. Inicialmente
lotado na Secretaria de Informática, em agosto de 2003
transferi-me para a 151ª ZE - João Pinheiro MG - onde
atualmente resido.
João Pinheiro é o maior município de MG em extensão
territorial, 10.716.960 km2, a cidade tem em torno 40 mil
habitantes. É um vasto território salpicado de fazendas, sítios,
rios, veredas, o que nos brinda com belas paisagens naturais. É
nessa perspectiva que passo meus dias, dividindo o tempo
entre serviço, casa e passeios.
Sinto saudades de BH, traz-me ótimas recordações, mas há
que se viver o presente, extraindo deste o bom perfume da vida.
Desejo prosseguir, integrado e interagindo com o meio em que
vivo. O TRE me possibilita tudo isso, conhecimentos,
desafios, relacionamentos e, caminheiros que somos, resta-me
agradecer a Deus pela estrada que me permitiu seguir, e pedir
que, a cada dia, meu coração esteja voltado a retribuir em
pensamentos e atitudes por toda essa história bem vivida na Justiça Eleitoral.
Ao nosso colega Osmar Souto o nosso abraço de consideração e apreço, juntamente com os agradecimentos pelo
texto enviado.
E você associado que tem interesse em divulgar alguma curiosidade sobre o seu local de serviço ou mesmo os
pontos turísticos de sua cidade, envie-nos um e-mail com texto e fotos. Teremos o maior prazer em publicar
nos nossos informativo.
ASTR
EMG

Para facilitar a vida do associado, a ASTREMG criou um atendimento pessoal agendado. Com ele você pode
receber e devolver filmes e livros, comprar pão de queijo, preencher autorização de débito e todos os outros serviços
oferecidos pela ASTREMG. Os pedidos deverão ser preenchidos por meio do formulário pedidos que se encontra no
site da ASTREMG, mas para garantir o pedido, você deverá reservar antes o filme ou livro pelo site.
Inicialmente os funcionários visitarão os associados às segundas e quintas-feiras, a partir das 12h40, no edifícioSede e nos Cartórios da Avenida do Contorno, ambos para pedidos feitos até 12h30 desses dias. Para maiores
informações procure a ASTREMG nos telefones: 3342-1088, 3307-1363 e 3297-8763

A ASTREMG fecha importante parceria com a seguradora Mongeral Aegon, empresa que promove soluções
inovadoras de seguros de vida, previdência e gestão de recursos financeiros.
Podem participar do Seguro todos os proponentes que estejam em boas condições de saúde e plena atividade. Todas
as inclusões estão vinculadas ao preenchimento de cartão-proposta e respectiva declaração. Procure na sede as
tabelas de capitais e custos do seguro ou entre em contato pelos telefones 3342-1088, 3307-1363 e 3297-8763 que
enviaremos um e-mail com as propostas.
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Em 12 de abril de 1989 foi registrada a primeira ata da nossa associação. A ata escrita de próprio punho por
Rosinha de Queiroz Gonzaga, hoje funcionária aposentada desse Tribunal, se encontra arquivada em nossa sede
preservando a história de nossa associação.
Paulo Aguiar de Oliveira, in memória, foi declarado provisoriamente o primeiro Diretor da ASTREMG pelos
servidores presentes. Além do Paulo a fundação da nossa associação contou com a participação de nossos
colegas da ativa Elizabeth Rezende Barra e Antônio Vieira dos Reis Carellos, além dos nossos ex-Diretores do
TRE Levindo Coelho Martins de Oliveira e Anis Leão. Com a fundação da associação também foi criado o nosso
primeiro estatuto que tinha o objetivo, conforme registrado nesta ata, congregar os servidores do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, bem como prestar assistência social de toda ordem.
Hoje, mantendo o mesmo objetivo, essa atual gestão reconhece e agradece o trabalho pioneiro dessa equipe
sabendo o quanto foi importante essa união. Nossa associação agora caminha para os seus 25 anos e, por esse
motivo, teremos no ano que vem uma grande comemoração para não deixar passar em branco essa data
especial.

A diretoria da ASTREMG se reúne
periodicamente a fim de garantir uma
administração comprometida, que aborda
desde o acompanhamento das atividades que
estão sendo desenvolvidas, quanto as ações
futuras. Essa interação entre os membros da
diretoria tem proporcionado melhores
resultados no desenvolvimento de nossa
associação.
No dia 24/05 o encontro da diretoria foi para
dar início aos debates ligados às alterações
do estatuto social. Você tem alguma
sugestão para melhorar nosso estatuto?
Conheça-o no site da Associação:
www.astremg.org.br e mande suas sugestões
para contato@astremg.org.br.

Agora o associado da Astremg que queira doar para a cesta básica dos
terceirizados ou para o nosso colega Ailton (STI) já é possível fazê-lo
com desconto em folha. Os interessados deverão procurar a associação
para assinar a autorização sendo que o valor mínimo para o desconto é
de R$ 28,24 (1% do vencimento de Técnico Judiciário, Classe A, padrão
I, conforme estabelecido na Instrução Normativa DG/Nº 3/2010).
Desse modo, mesmo que você esteja de férias ou licença, sua ajuda não
faltará àquele que conta com ela.

Se temos de esperar,
que seja para colher a semente boa
que lançamos hoje no solo da
vida.
Se for para semear,
então que seja para produzir
milhões de sorrisos,
de solidariedade e amizade.
Cora Coralina
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Solicitamos que todos os associados atualizem seus dados cadastrais junto à associação, principalmente
e-mail, endereço, telefone, para que possam receber nossos informativos, brindes e possibilitem contato.
A atualização cadastral pode ser feita pelo e-mail: contato@astremg.org.br,
pelo site
www.astremg.org.br ou pelos telefones: 3342-1088, 3307-1363 e 3297-8763

A ASTREMG dá boas vindas aos seus novos associados:
Adriana Bizzotto Túlio
Henrique Favarini A. da Cruz
Flavia Dias de Oliveira Santos
Janice Pena Passos
Jose Antonio Braz
Kellen Irffi de A. Carvalho
Maria Nilza Eliazar de Carvalho
Luiz Antonio de A. Silva
Luiz Otávio S. Oliveira

Mônica Elisa Ribeiro
Luciana Araújo de Oliveira
Silvana Madureira S. Villani
Julio Macedo Dutra
Rosarlete de Assis Roedel
Soraia Maria de Campos Reis
Noriko Tsukamoto
Lílian Queiroz Castanheira
Leles Martins Moreira

Louise Costa F. R. Rodrigues
Magda Heloisa D. de Macedo
Vinícius O. de Figueiredo
Alexandra Cristiane S. Oliveira
Wellington José Soares
Fernanda Lopes Graciano
Wildner Coelho de Freitas
Cláudio Henrique L. de Almeida

O ex-funcionário Osni Dutra, que trabalhou na Associação durante a gestão anterior, ingressou com
ação trabalhista contra a Astremg . No processo Osni reivindica diferenças nas suas recisões, 40
horas extras mensais desde abril de 2010, pagamento de férias desde 2007, além de 4/5 horas
extras diárias. A causa tem valor de R$ 100.000,00.

Associação dos
Servidores do
Tribunal Eleitoral
de Minas Gerais
Avenida Prudente de
Morais, 320, Cidade
Jardim, BH, MG. CEP:
30380-002.
Telefones:
(31) 3342-1088
(31) 3297-8763
(31) 3307-1363
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A partir desta edição a ASTREMG manterá esse novo canal de
comunicação com os seus associados com o objetivo de sanar
dúvidas, responder perguntas, receber críticas e sugestões.
Para iniciar vamos falar sobre a nossa última enquete referente à festa
de confraternização do final do ano passado. A pesquisa apontou um
resultado bastante satisfatório em relação ao buffet, data, música, e
outros. Mas, por outro lado, os participantes dessa enquete nos
sugeriram que o ambiente fosse amplo, sem divisão de sala ou
andares, favorecendo o encontro entre as pessoas. Sugeriram, ainda,
que a data da festa fosse escolhida em um período mais distante do
recesso. Esse retorno é essencial para melhorarmos os nossos
serviços. Com estas informações nos adiantamos e encontramos um
novo local para nossa festa. Ela será no salão do Circulo Militar, no
dia 30 de novembro. Com isso esperamos ter encontrado um lugar
ideal para nossa confraternização de final do ano. Essa mudança só
foi possível com a sua opinião. Sua participação é essencial para
fazermos da ASTREMG uma Associação cada vez melhor!

www.astremg.org.br
www.facebook.com/pages/Astremg
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