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Aposta no diálogo
ASTREMG se aproxima da Nova Direção do TRE
Em junho, Adriano Denardi Junior assumiu
a Diretoria-Geral do TRE-MG, substituindo
Elizabeth Rezende Barra. Servidor do Tribunal
desde 1994, Denardi ocupava o cargo de
Secretário de Controle Interno e Auditoria. Desde
que assumiu, o novo diretor-geral tem se mostrado muito sensível aos pedidos e demandas da
ASTREMG e dos seus associados.

Cláudia Ramos (ASCOM/TRE)

Em reunião realizada no mês de setembro
- na qual estiveram presentes o presidente
da Associação, Frederico Gomes Jabbur, e a
conselheira Alzira Santos -, Adriano, que já foi
presidente da ASTREMG entre os anos de 2001
e 2003, reconheceu a importância da Associação
para a Justiça Eleitoral mineira. “Acho que a
Associação tem um papel importante no diá-

logo do servidor com o Tribunal, e o Tribunal
cumpre um papel importante também quando
viabiliza isso. O TRE deseja que a ASTREMG se
una ao Tribunal para trabalhar pelos interesses
do servidor”, afirma.
Adriano Denardi autorizou a instalação de um
ponto de Wi-Fi ampliando o acesso dos servidores à internet gratuita. Autorizou também a
abertura de uma porta na ASTREMG, dando ao
servidor mais uma opção para entrar na sede da
Associação (leia mais sobre as novidades na página 3). “Quando me candidatei em 2001, queria
encontrar maneiras de favorecer os servidores,
o que também é o foco da Associação: produzir
benefícios coletivos. Acho que a ASTREMG desempenha bem esse papel”, destaca Denardi.

Em Processo
Prezando pela transparência e o acesso à informação, a ASTREMG apresenta o desenvolvimento das ações judiciais que envolvem a instituição:

A ASTREMG dá boas-vindas aos seus novos associados:

2249196-89.2012.8.13.0024

0004102-92.2013.4.01.3800

4ª VARA CÍVEL - TJMG - Ação de exibição de documentos contra ex-presidente da ASTREMG, que está em
posse de documentos da Associação.
- Réu informou que já ajuizou ação para exibir os documentos. Aguarda manifestação do juiz.

10ª VARA FEDERAL - Equiparação dos valores de auxílio
alimentação e ressarcimento retroativo da diferença
- O processo encontra-se concluso para despacho. Foi
apresentada a contestação pela União Federal e a respectiva impugnação.

2685761-84.2012.8.13.0024

0057199-41.2012.4.01.3800

34ª VARA CÍVEL - TJMG - Ação de cobrança contra
ex-funcionário, ex-presidente e ex-tesoureiro por pagamentos indevidos
- Frustrada a citação do 3.º Réu, foi pedida a citação
por hora certa. O juiz determinou que seja tentada novamente uma citação via oficial de justiça, “devendo o
oficial ser informado que, caso suspeite de ocultação,
deverá intimar a qualquer pessoa da família ou vizinho“.

14ª VARA FEDERAL - Questiona a dedução de imposto de
renda sobre auxílio pré-escolar (auxílio-creche)
- Pedido foi indeferido sob o argumento de que a
ASTREMG não pode realizar ações coletivas. ASTREMG
recorreu, mas pedido foi indeferido novamente. Não
cabe mais recurso. Foi ajuizada nova ação.

2902968-15.2012.8.13.0024

28ª VARA CÍVEL - TJMG - Ação ajuizada por ex-presidente para prestar contas reprovadas em Assembléia
- Aguardando juntada do mandado de citação.

Novos Associados

0000674-46.2013.503.0023

Adriana Maria de S. Mesquita
Adriane Ferreira Matos
Adriana Pereira de Oliveira
Ana Márcia P. de R. Ladeira
Breno Murari M. Machado
Cláudio Henrique L. de Almeida
Déborah Maciel Correa
Eliana Cláudio de Souza
Everalda Marques Âmbar
Fabrício Cardoso Morais
Fernanda Lopes Graciano
Gabriela Dias Figueiredo
Gilvânia Galvany M. Simoes
Heloísa F. de Vasconcelos
Herika Felix Brito
Jean Felipe Siqueira Freitas

Jussara Pereira Caldeira
Kátia Valência Madureira
Lucinea Gonçalves Costa
Manuela Gontijo Pfeffer
Marco Túlio Teddo de Souza
Maria Cecília M. Pinheiro
Maria de Fátima L. Marques
Nilza Maria S. de Carvalho
Raquel Rodrigues de Souza
Rosângela Dias Motta
Rudinélio Costa Lopes
Samira Abdala Brito
Simone Cândida S. Pedrosa
Simone Soraia de L. Afonso
Thiago Alexandre Harmonico

23ª VARA TRABALHO - Ação ajuizada por ex-funcionário
pleiteando direitos trabalhistas de diretoria anterior
- Houve a primeira audiência para tentativa de acordo que não ocorreu. Marcada nova audiência para
27/3/2014.
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FIQUE POR DENTRO

Então é Natal
II CONCURSO ÁRVORE DE NATAL CRIATIVA comemora 25 anos da ASTREMG
É hora de tirar os enfeites do armário. As
festividades de final de ano se aproximam
e, por aqui, a celebração já começou. Pelo
segundo ano consecutivo, a ASTREMG organiza o Concurso “Árvore de Natal Criativa”,
que irá premiar os associados responsáveis pela elaboração de árvores natalinas
mais inventivas. Cerca de dez pessoas submeteram trabalhos durante o período de
inscrições, entre os dias 7 e 30 de outubro.
O concurso tem como tema os 25 anos da
ASTREMG. A primeira ata da Associação dos
Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais foi assinada no dia 12 de abril de
1989 e já trazia em seu estatuto o objetivo que
segue orientando o trabalho da organização:

promover a congregação dos servidores do
TRE-MG. Por isso, para tornar a comemoração
ainda melhor, contamos com sua participação.
Os associados podem votar em sua árvore favorita até o dia 6 de dezembro. Para participar
da escolha, confira os modelos em exposição
no saguão do primeiro andar do Anexo I (Av.
Prudente de Morais, 320) e deposite seu voto
na urna que encontra-se no local.
Os vencedores do concurso serão divulgados no site da Associação até o dia 12 de
dezembro e recebem prêmios especiais: o
vencedor leva para casa um Galaxy Tab 2
com 3G (16GB); o segundo colocado, uma
Câmera digital Nikon Coolpix L810; e o terceiro lugar, um Blu-ray Player Sony com 3D.

De portas abertas
Reforma deixa a ASTREMG mais perto de você
Já atravessou a catraca? Não tem problema. O acesso às dependências da Associação agora ficou mais fácil. Para oferecer maior
comodidade a todos servidores, uma nova porta de entrada para
ASTREMG foi aberta ao lado do Centro de Memória da Justiça
Eleitoral, próximo aos elevadores do Anexo I (Av. Prudente de
Morais, 320). E aguardem: outras novidades estão a caminho!

Em Sintonia
Fique ligado na agenda online da feira de exposições
Todo dia pode ser dia de feira. Ao longo da semana, a
ASTREMG disponibiliza seu saguão de entrada para a
exposição de trabalhos artesanais e produtos. Para saber quais expositores estarão no espaço, basta conferir
a agenda mensal da feira de exposições, disponibilizada
no site da Associação. Além disso, toda segunda-feira, o
Sintonia, jornal online do TRE-MG, divulga o calendário
semanal da feirinha, que acontece diariamente, sempre
das 10 às 17 horas.

Vá direto
Você pode conferir a agenda mensal da feira de exposições acessando:
www.astremg.org.br/servicos/feirinha/
Quer participar?
Para expor seu trabalho ou produtos basta entrar em contato com a ASTREMG pelo telefone (31) 3342-1088 ou pelo
e-mail contato@astremg.org.br e reservar uma data.
A taxa para utilização do espaço é de 30 reais por dia.
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EVENTOS PASSADOS

Consciência ambiental
5 DE JULHO
A Semana do Meio Ambiente no TRE-MG foi marcada pela discussão sobre a busca de consciência
socioambiental. No dia 5 de junho, foi realizada
a palestra “A busca de uma efetiva consciência
ambiental e a proteção dos animais”, com o de-

sembargador José Muiños Piñeiro Filho, do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A ASTREMG
contribuiu para o evento com a distribuição de kits
com produtos orgânicos para os participantes e o
sorteio de brindes.

Vinte e cinco anos de ASTREMG
9 DE AGOSTO
Prudente de Morais, 320). Inaugurada
no dia 9 de agosto, a exposição conta
com documentos da ASTREMG, imagens
dos fundadores e de alguns eventos realizados e pode ser vista até o final de
novembro.

Arquivo ASTREMG

As comemorações para os 25 anos da
ASTREMG já começaram. Fundada em
abril de 1989, a Associação tem muita
história para contar. Parte dela está
em exposição no Centro de Memória da
Justiça Eleitoral, no hall do Anexo I (Av.

Memória: Coral da associação, em 1998, e primeira ata da ASTREMG

Festa para os papais
30 DE AGOSTO

Arquivo ASTREMG

Para comemorar o Dia dos Pais, a ASTREMG organizou no dia 30 de
agosto um coquetel no salão da Igreja Santo Inácio de Loyola, no
bairro Cidade Jardim, às 18h30. Mais de 70 pessoas participaram
do evento, que contou com buffet da empresa Célia Souto Mayor,
show ao vivo, sorteio de brindes e distribuição do Kit do Papai,
que presenteava os associados com papagaios, bolas de futebol
e bolinhas de gude.
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Vesperata: música e história
21 E 22 DE SETEMBRO

A tradição musical de Diamantina data do
século XVIII, quando ainda era Arraial do
Tijuco. Hoje, a cidade abriga inúmeros grupos musicais que reúnem crianças, adultos
e idosos. Na Vesperata, que é realizada em

dois sábados por mês, bandas da cidade
sobem às sacadas do largo da Quitanda
para encantar o público. Foi esse espetáculo
que os participantes do 1º Passeio Turístico
presenciaram.
“Foi uma ótima oportunidade para congregar os associados. Pudemos estreitar laços
com colegas que tínhamos pouco contato
e com seus cônjuges. Foi tudo muito bem
organizado. Tivemos até surpresinha!”, destaca Marúsia. Durante a viagem, a ASTREMG
ofereceu como brinde aos participantes uma
nécessaire, um mini kit de costura, um livro com roteiros de viagens e o “Guia do
Circuito Gastronômico Pampulha 2014”.

Arquivo ASTREMG

“Diamantina respira música!”- foi assim
que Marúsia Arantes, chefe da Seção de
Expedição do TRE-MG, descreveu a cidade visitada no 1º Passeio Turístico da
ASTREMG. Realizada nos dias 21 e 22 de
setembro, a excursão reuniu 20 pessoas,
entre associados e acompanhantes, para
assistir à Vesperata na cidade considerada
Patrimônio Histórico da Humanidade pela
Unesco.

Primeiro passeio turístico organizado pela
ASTREMG levou os associados para um fim de
semana de música em Diamantina.“Foi uma
ótima oportunidade para congregar os
associados”, afirmou a servidora do TRE-MG
Marúsia Arantes (ao centro, de cachecol)

Hora da brincadeira
6 DE OUTUBRO
estavam bem servidos e o lugar era muito
agradável”, destacou.
Nezir de Araújo / Arquivo ASTREMG

A criançada se esbaldou na Festa de Dia das
Crianças promovida pela ASTREMG na tarde
do dia 6 de outubro. Brinquedos, atividades
circenses, piscina, espetáculo com palhaços, malabares e show de mágica marcaram
a comemoração. Realizada pela segunda vez
consecutiva, a festa contou com a participação de aproximadamente 160 pessoas. Um
delas foi Maria Edith de Carvalho Caseiro,
servidora da Zona Eleitoral 264, do TRE-MG,
em Sete Lagoas. “Os docinhos e salgadinhos

Mas quem se divertiu mesmo foi o pequeno.
Ela levou seu filho João Victor, de 8 anos,
pela primeira vez ao evento organizado pela
ASTREMG. Maria Edith conta que João Victor
gostou muito da pintura facial e das atividades circenses, além do cardápio que tinha
gostosuras específicas para a garotada, como
cachorro-quente, batata frita e hambúrguer.

Caminhada Ecológica

Arquivo ASTREMG

26 DE OUTUBRO
Sábado, dia de sol, clima perfeito para uma
caminhada! Esse foi o programa de trinta e
dois associados no último dia 26 de outubro,
em Casa Branca, distrito de Brumadinho. A
atividade, proposta pelo Q-Vida (programa do
TRE-MG que busca incentivar os servidores a
adotarem estilos de vida mais saudáveis), foi
patrocinada pelo Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas
Gerais (SITRAEMG) e pela ASTREMG, que organizou o passeio.

A Caminhada Ecológica começou com um
café da manhã no Verde Folhas - Espaço de
Aventuras. Depois de repor as energias, os
participantes iniciaram o passeio pelo Parque
Estadual da Serra do Rola-Moça - uma das
mais importantes áreas verdes do Estado finalizando a caminhada na cachoeira do Verde
Folhas. Ao final, os participantes foram recebidos com um delicioso almoço e ainda puderam
se arriscar nos esportes de aventura que o
espaço oferece.
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SUA ASTREMG

Sempre conectados
Novo ponto de acesso Wi-Fi atenderá associados
Menos deslocamento e mais conexão: para
ter acesso gratuito à internet não é preciso
mais se dirigir até Anexo I (Av. Prudente
de Morais, 320). O novo diretor-geral do
TRE-MG, Adriano Denardi, autorizou a instalação de um ponto Wi-Fi que irá ampliar a
área de abrangência do serviço e passará a
atender também à casa da rua Josafá Belo

e à sede (Av. Prudente de Morais, 100). A
nova antena já está sendo testada e, em
breve, o sinal estará disponível para todos os associados. Para liberar o acesso
à rede, entre em contato com a ASTREMG
pelo telefone (31) 3342-1088 ou pelo e-mail
contato@astremg.org.br e faça o registro
de seu aparelho.

PAPA-PILHAS: Adote essa ideia
No Brasil, são produzidas mais de 800 milhões de pilhas comuns anualmente. E para onde vão todas elas?
A resposta é que não devem ir para o lixo comum.
Ao serem amassadas, pilhas liberam o líquido tóxico
presente em seus interiores. Os elementos químicos
usados em sua composição podem contaminar água e
solo por cerca de 50 anos, além de provocar o desenvolvimento de doenças. Contribua para a preservação
do meio ambiente: a ASTREMG disponibiliza, desde o
começo do ano, um papa-pilhas na sede da Associação.
Ao todo, já foram recolhidos mais de 60kg de pilhas.

De porta em porta
Entrega de correspondências e serviços ficou mais ágil
A partir de outubro, o malote diário do TRE-MG atende
também aos associados da ASTREMG. Foi liberado pelo
diretor-geral do Tribunal, Adriano Denardi Junior, o uso
do serviço para o transporte de correspondências entre
a Associação e os servidores associados localizados no
Centro de Apoio.

Além de facilitar a comunicação e estreitar o contato entre
a organização e os associados, a mudança leva a ASTREMG
para mais perto de você: o malote pode servir também
para transportar até o seu local de trabalho filmes de
nossa videoteca e os deliciosos pães e biscoitos de queijo
produzidos por um de nossos parceiros, o Bem Mineiro.

Bem estar para bem viver
Associados têm desconto no Jardim Spa
Para contribuir com a saúde do corpo e da mente dos
servidores, a ASTREMG firmou parceria que garante
aos seus associados 10% de desconto nos serviços
oferecidos pelo Jardim Spa. O espaço, dedicado ao
bem-estar, tem em sua cartela de comodidades pilates,
estética corporal, power plate, kinesis, massagens,
hidroginástica, hidroterapia e musculação, além de
outros serviços. As reservas podem ser feitas através
do telefone (31) 3292-1380.
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Onde fica:
Jardim Spa
Rua Bernardo Mascarenhas, 338
Cidade Jardim
Na internet:
www.jardimspa.com.br

Bate-bola na terça-feira
Nova parceria disponibiliza quadras de futebol e vôlei

Onde fica:
Clube Círculo Militar
Avenida Raja Gabaglia, 350 - Gutierrez

Arquivo ASTREMG

Agora você não tem desculpa para ficar parado: nova
parceria firmada entre a ASTREMG e o Círculo Militar
de Belo Horizonte garante aos associados o uso de duas
quadras externas do clube. Todas as terças-feiras, as
quadras de futebol de salão e de vôlei estarão liberadas
de 18h30 a 20h30. Para participar, basta fazer sua
inscrição através do e-mail contato@astremg.org.br
ou do telefone (31) 3342-1088.
De azul, time de futebol da ASTREMG, que disputou um
amistoso com a equipe da ASTTTER – Associação dos
Servidores do Tribunal do Trabalho da Terceira Região

PERFIL

Movida a desafios
Com medalha no peito, conquistada por ter completado sua primeira
maratona, Déborah Maciel está pronta para outros desafios

Antes da maratona, Déborah já havia encarado várias provas de 5 e 10 quilômetros
e cinco meias maratonas, de 21 quilômetros. Quando decidiu correr uma maratona
completa, iniciou treinamento específico.
“Foram 10 meses de muito treino. Muita superação, muita renúncia. Dizem que o treino
para uma maratona é mais difícil do que a
própria prova. E, de fato, houve momentos
em que me perguntei se eu conseguiria
concluir”, relembra.
Déborah começou a correr em 2011, uma
evolução natural das caminhadas que já fazia
diariamente desde 2009. Ela, que sempre foi

uma pessoa ativa, que adorava dançar e praticar esportes, mudou drasticamente seu estilo
de vida em 1998, quando saiu de Juiz de Fora,
onde nasceu, para estudar Psicologia em Belo
Horizonte. A mudança de hábitos acabou causando aumento de peso e problemas de saúde.
Insatisfeita com a situação, resolveu promover mudanças. Desde 2009, faz exercícios
físicos diários e organizou sua alimentação.
“Aos poucos fui sentindo os efeitos benéficos: melhora da auto-estima, do estado de
espírito, do sono, da pele, da digestão e,
claro, o emagrecimento expressivo, dentre
outros. Hoje estou 60 quilos mais magra!”,
afirma. Quando o corpo começou a pedir
novos desafios, Déborah passou a correr.
“A corrida para mim é sinônimo de liberdade. Quando a vida parece me encarcerar
com seus prazos e metas rígidos, quando
tudo parece sem saída e sem sentido, não
há nada como simplesmente calçar um par
de tênis e sair por aí correndo. E creio que
é até um ato político, uma forma de reconquista da cidade, tão dominada por carros
e construções”, diz. E agora, depois da tão
sonhada medalha em Berlim? “Ainda não
sei. A vida me dirá!”.

Arquivo pessoal

29 de setembro, Berlim. Nesta data, uma
das principais maratonas do mundo aconteceu na capital alemã. Ao todo, eram 42.195
quilômetros de pista pela frente. Déborah
Maciel Corrêa, servidora do TRE-MG desde
2005, enfrentou esse desafio pela primeira vez e conseguiu completar a prova. “A
maratona é o chamado ‘Everest das corridas’, algo buscado por quem é fisgado pelo
bichinho das longas distâncias. Um marco
pessoal importante”, explica a psicóloga,
que atua no Grupo de Desenvolvimento
Organizacional do Tribunal.

“A corrida para mim é sinônimo
de liberdade", afirma Déborah, que
atua no Grupo de Desenvolvimento
Organizacional do TRE-MG

Corre lá!
Se você também está interessado em encarar o desafio, entre em contato com a
ASTREMG. A Associação apoia algumas
modalidades de corrida. Para saber mais,
ligue (31) 3342-1088 ou envie um e-mail para
contato@astremg.org.br

INFORMATIVO ASTREMG

Novembro 2013

[7]

VEM AÍ

Reencontro marcado
O 1º Encontro dos Aposentados e Pensionistas vai acontecer no dia 21 de novembro
A ASTREMG conta hoje com 490 associados. Destes,
mais de 150 estão aposentados. Longe da rotina diária
do Tribunal, eles não estão mais todos os dias nos corredores, mas são membros importantes da história do TRE-MG.
E, é claro, a Associação também quer trazê-los mais para
perto: no dia 21 de novembro, a festa será para eles.
Tati Gonçalves, técnica do TRE-MG há mais de 30 anos, mobilizou os associados para o 1º Encontro dos Aposentados
e Pensionistas, que será realizado no Espaço Multifuncional
do TRE (Av. Prudente de Morais, 320), a partir das 14 horas.
“A aceitação foi ótima. Gostaram muito da oportunidade de
vir ao Tribunal, encontrar com os amigos”, explica. Cerca
de 60 pessoas já confirmaram presença.

Uma delas será Lúcia Helena Santos, que trabalhou 28
anos no TRE-MG e está aposentada há 4 anos. “Acho
importante reencontrar os colegas. Quando estamos na
ativa, nos vemos no dia-a-dia, mas só para trabalho”,
afirma. Apesar da saudade dos amigos, Lúcia Helena está
aproveitando muito a aposentadoria. “Agora, faço as coisas
que eu quero, bem light. Ficava muito tempo no Tribunal
e achava normal. Hoje vejo como é importante o tempo
livre”, conta.
Você, que é aposentado, também quer participar da festa?
Então confirme sua presença até o dia 14 de novembro pelo
telefone (31) 3342-1088 ou através do e-mail contato@
astremg.org.br.

Final de ano, tempo de festa
A aguardada festa de confraternização já tem data marcada - garanta seu ingresso
Prepare-se, a tradicional Festa de Confraternização da ASTREMG está se
aproximando! Neste ano, a comemoração será realizada no dia 30 de novembro, a partir das 22 horas, no Círculo Militar. A festa vai contar com o Buffet
Santa Lúcia e som da Banda Yuppie, além de um acontecimento surpresa
para os presentes.

Arquivo ASTREMG

Os associados podem retirar seus convites individuais gratuitamente na sede
da ASTREMG entre os dias 6 e 20 de novembro. Associados também têm
direito a um acompanhante, e poderão adquirir o convite adicional, no valor
de R$40,00, durante o mesmo período. Caso haja disponibilidade, demais
convidados e não-associados poderão retirar convites entre os dias 21 e 25
de novembro, pelo valor de R$100,00. Não deixe para a última hora! Para mais
informações, entre em contato com a Associação pelo telefone (31) 3342-1088
ou pelo e-mail contato@astremg.org.br.
Onde fica:
Círculo Militar
Av. Raja Gabaglia, 350 - Gutierrez

A festa do ano passado foi um
sucesso - não perca a de 2013!

ASTREMG

Associação dos Servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Endereço:

Telefones:

Av. Prudente de Morais, 320
Cidade Jardim - BH/MG
CEP: 30380-002

(31) 3342-1088
(31) 3297-8763
(31) 3307-1363

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