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Astremg em nova fase
Mudança no estatuto estende os benefícios da associação a todos os servidores federais de tribunais
mineiros. Entenda melhor esta e outras alterações no regimento interno.
A Astremg abriu suas portas para novos associados.
Agora, servidores de todos os tribunais mineiros
do Judiciário Federal podem fazer parte de nossa
associação. As mudanças no estatuto interno foram
aprovadas em assembleia realizada em 5 de dezembro de 2013, que contou com a participação de mais
de vinte associados. Com a ampliação, muda também
o nome da organização: agora, somos Associação
dos Servidores dos Tribunais Regionais Federais de
Minas Gerais.
A partir das mudanças aprovadas, a ASTREMG se posiciona para a defesa dos servidores: de acordo com
o novo estatuto, a organização poderá representar e
defender, perante as autoridades administrativas e
judiciárias em todas as suas instâncias, os interesses
coletivos dos seus associados (Capítulo I, Art. 5º).
Confira ao lado outras mudanças.

Eleição de Administradores
Estatuto de 2007: determinava que as eleições
fossem realizadas no dia 15 do mês de abril.
Estatuto de 2013: eleições passam a ser realizadas
no dia 15 do mês de junho.
>> Capítulo V, Seção II, Subseção II, Art. 21, § 3º.

Estatuto de 2013: para incentivar o envolvi-

Conselho Fiscal

Diretorias especializadas
Estatuto de 2007: não estavam previstas.
Estatuto de 2013: para atender melhor às demandas dos associados, poderão ser criados e
designados pelo Presidente cargos de Diretores
Especializados sem remuneração (como, por exemplo,
Diretor dos Aposentados ou Diretor dos Associados
Terceirizados), com atribuição de encaminhar demandas dos associados e atividades concernentes ao
tema que ensejou a criação da Diretoria Especializada.
>> Capítulo V, Seção IV, Subseção I , Art. 39, § 3º.

Estatuto de 2007: o Conselho Fiscal era vinculado

à chapa.
Estatuto de 2013: o Conselho Fiscal agora é des-

vinculado da chapa, ficando independente em sua
composição e candidatura. Seus membros passam
a ter direito a pró-labore.
>> Capítulo V, Seção II, Subseção II, Art. 25, § 3º.
Do pagamento mensal
Estatuto de 2007: os membros da Diretoria e dos
Conselhos pagavam mensalidade.

mento dos servidores na Astremg, os membros
da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho
Deliberativo ficam isentos do pagamento de
mensalidade.
>> Capítulo IV, Art. 12, § 2º.

Em processo
Prezando pela transparência e o acesso à informação, a ASTREMG apresenta o desenvolvimento das ações judiciais que envolvem a instituição:
10ª VARA FEDERAL
Equiparação dos valores de auxílio pré-escolar e
ressarcimento retroativo da diferença - O processo
encontra-se concluso para despacho. Foram apresentadas a contestação pela União Federal e a respectiva
impugnação. Sentença julgou o pedido autoral improcedente. Foram opostos embargos de declaração em
25/02/2014.
0004102-92.2013.4.01.3800 |

2902968-15.2012.8.13.0024 | 28ª VARA CÍVEL

2249196-89.2012.8.13.0024 | 4ª VARA CÍVEL - TJMG

- TJMG | Ação ajuizada por ex-presidente para prestar contas reprovadas em Assembleia - O mandado
foi juntado em 06/11/2013, com o oferecimento de
contestação dentro do prazo. Em 11/02/2014 foi juntada petição requerendo a produção de prova pericial
contábil.

| Ação de exibição de documentos contra ex-presidente
da ASTREMG, que está em posse de documentos da
Associação - Negado o pedido de assistência judiciária, foi feito o pagamento das custas iniciais. Em 28 de
fevereiro, o Réu foi intimado a apresentar, em até 15
dias, certidão da 28ª Vara Cível ou qualquer documento
idôneo que comprove que os documentos solicitados
neste feito encontram-se juntados aos autos da ação
de prestação de contas noticiada.

0057199-41.2012.4.01.3800 (substituído por 00451472685761-84.2012.8.13.0024 | 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 citação por hora certa.
Juiz determinou que fosse tentada nova citação via
oficial de justiça que, caso suspeite de ocultação, deverá
intimar a qualquer pessoa da família ou vizinho. O
oficial não conseguiu citar o Réu. Insistiu-se na citação
por hora certa, que foi indeferida pelo juízo. Aguarda
movimentação.

76.2013.4.01.3800, distribuído em 05/09/2013) 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. Foi ajuizada nova ação. Foi apresentada
impugnação à Contestação em 29/01/2014. A União
reconheceu os pedidos autorais para os servidores que
receberam o auxílio pré-escolar para dependentes de até
cinco anos de idade. O processo encontra-se concluso.

0050011-94.2012.4.01.3800 (substituído pelo processo

69523-29.2013.4.01.3800, distribuído em 10/12/2013) |
17ª VARA FEDERAL | Equiparação dos valores de auxílio
alimentação e ressarcimento retroativo da diferença Processo desarquivado em 18/09/2013. Foi distribuído
por dependência novo processo tratando do mesmo tema.
Em 25/02 foram juntados documentos requeridos pelo juízo
(nova procuração, declaração e balancetes atualizados).

expediente

Associação dos Servidores dos
Tribunais Regionais Federais de Minas
Gerais
Av. Prudente de Morais, 320
Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG
(31) 3342-1088
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Fique por Dentro

O presente é para você
Concurso vai premiar os associados autores das melhores mensagens
Está chegando o aniversário da nossa associação - e quem vai abrir os presentes é
você. A Astremg irá premiar os associados
que participarem do Concurso 25 anos da
Astremg, que faz parte das comemorações de
aniversário da Associação. Para participar,
basta criar uma frase, poesia ou mensagem
original e criativa, de no mínimo duas e no
máximo sete linhas, respondendo: O que a
Astremg representa para você? Entre os dias
1º de abril e 1º de maio, serão realizados
sorteios semanais entre os participantes.
Os cincos sortudos serão presenteados com

um par de entradas para qualquer cinema da
rede Cinemax, válido para qualquer dia da
semana, com direito a pipoca e refrigerante.
No dia 10 de maio, é a vez do grande prêmio:
nesta data, serão divulgados os autores das
três melhores mensagens, que receberão
uma premiação especial em dinheiro. A comissão que irá avaliar os textos é formada
pelo servidor aposentado Durval Augusto
Jr.; por Maria da Conceição Vieira, da Seção
de Produções Jornalísticas (SEJOR); e por
Sandra da Conceição Betti Monteiro, da

Seção de Infraestrutura e Acompanhamento
de Treinamentos (SETRE). A premiação será
realizada durante a Festa de 25 anos da
Astremg.
Hora de mostrar a sua criatividade!
Envie a sua mensagem, até o dia 1º de maio, para
e-mail concurso@astremg.org.br e boa sorte!
Além do sorteio semanal, os autores das
melhores mensagens serão premiados:
1º lugar

2º lugar

3º lugar

R$ 700,00 R$ 500,00 R$ 300,00

Mudança de rota
Fechamento de porta principal da associação está relacionado às novas medidas de segurança do Tribunal
Se você estava acostumado a dar uma passadinha na Astremg para
encurtar o caminho até os terminais bancários, pode ter estranhado
descobrir a porta principal da associação fechada. A mudança está
ligada às normas internas de segurança do TRE-MG, implementadas
no dia 10 de março em acordo com a resolução nº 953/2014 do
Tribunal. É o que explica o agente de segurança João Elias de Abreu.
"O acesso ao tribunal precisa passar pelas portarias, onde temos
um controle com identificação e crachás. O pessoal que entra pela
garagem teria a opção de entrar pela porta de vidro [da Astremg],

o que daria acesso ao tribunal sem esse controle, causando vulnerabilidade na segurança", disse. No momento, não há alternativas
viáveis para manutenção da porta de vidro aberta, já que o controle
de acesso de pessoas e de veículos possui exigências diferentes.
Sentimos falta de ver vocês por aqui, mas saibam: as portas da
Astremg estão sempre abertas a todos. Para visitar a associação,
basta usar a porta de entrada que se encontra ao lado do Centro de
Memória da Justiça Eleitoral, próximo aos elevadores do Anexo I
(Av. Prudente de Morais, 320).

Para economizar (e não se molhar) Sabores artesanais
Compra coletiva de sombrinhas organizada pela Astremg
foi um sucesso

Parceria com a Frutos Brasil oferece aos associados
picolés com gostinho brasileiro

Para oferecer comodidade e economia aos seus associados, a Astremg
promoveu mais uma vez a compra coletiva das resistentes sombrinhas
Fazzoletti, já famosas entre os servidores do TRE-MG. A iniciativa foi uma
ideia da nossa colega Adriana Soares de Andrade. Em seguida, a venda foi
assumida pelo associado Marcus Marigo Maletta, que ficou responsável
por ela durante quatro anos. A iniciativa foi tão bem recebida que o volume
de pedidos começou a dificultar o transporte dos produtos e a Astremg
resolveu contribuir para estender o benefício a todos os associados. Entre
os meses de novembro e dezembro, a Associação registrou os pedidos de
465 unidades das modernas sombrinhas, adquiridas por valores abaixo
do preço de atacado.

O doce da goiabada somado ao salgado do queijo é uma das equações mais
famosas da culinária brasileira. Para os mineiros, a tradicional sobremesa
é uma velha conhecida - mas é provável que você nunca tenha provado
a sua versão gelada. Romeu & Julieta é um dos sabores inusitados dos
picolés da Frutos do Brasil, empresa que aposta em frutas e combinações
tipicamente brasileiras para produção de seus sorvetes artesanais. Ficou
com água na boca? Boa notícia: através de uma parceria com a empresa,
os associados agora podem adquirir e saborear picolés no freezer que se
encontra na associação. A Astremg ainda disponibiliza, para empréstimo
ou para compra, uma caixa de isopor que comporta até dez picolés.

Xô, chuva!
Ainda não pediu a sua? Cadastre-se através do e-mail contato@astremg.
org.br. Novas compras coletivas serão organizadas ao longo do ano. Confira
o catálogo e escolha o seu modelo: http://www.fazzoletti.com.br/loja/

Expresso gelado
Quer fazer um pedido dos picolés especiais? Basta acessar:
http://www.astremg.org.br/servicos/pedidos/
As entregas serão feitas às segundas e quintas-feiras, entre 12h40 e 13h20.
Valor unitário: R$ 3,25.
INFORMATIVO ASTREMG
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EVENTOS PASSADOS

Memórias e saudade
Pela primeira vez, os aposentados que fazem parte da
Astremg se reuniram para uma tarde de conversas e
lembranças, durante o 1º Encontro dos Aposentados e
Pensionistas. "A iniciativa de realização do Encontro pela
Astremg foi de extrema felicidade: bem lembrado e imaginado. Encontrei colegas que há muito não via, conversamos
sobre nossas vidas, recordamos bons momentos passados
no trabalho, tudo num clima de cordialidade e amizade",
afirma Mariângela Giannetti Dolabela, uma das servidoras
aposentadas que marcaram presença no evento.
Mais de trinta associados participaram do encontro, realizado no dia 21 de novembro no Espaço Multifuncional do
TRE-MG. O carinho dos servidores da Casa presentes, o
lanche oferecido e as duas atrações que animaram o evento, um contador de histórias e um mágico, foram destaques
do encontro, segundo Mariângela. "Espero que o evento
faça parte do calendário da Astremg para sempre", afirma.
Mais de trinta associados relembraram bons momentos e
mataram um pouquinho da saudade no 1º Encontro dos
Aposentados e Pensionistas, organizado pela Astremg
no dia 21 de novembro.

Bazar de Natal

11, 12 e 13 DE DEZEMBRO DE 2013

FOTOS: Arquivo ASTREMG

O 2º Bazar de Natal da Astremg movimentou o prédio sede (Av. Prudente de Morais, 100) em
dezembro do ano passado. Cerca de 15 estandes ofereceram peças de artesanato, doces,
roupas e diversos outros produtos perfeitos para presentear pessoas queridas no Natal. A
doceira Romilda Leão participou do Bazar, expondo seus produtos. "Foi ótimo! Vendi muitos
doces e recebi muitas encomendas". Romilda, que já participa da feirinha tradicional da
Astremg há três anos, vende doces cristalizados, compotas, canudinhos de doce de leite e
várias outras gostosuras.
O Bazar contou também com uma apresentação especial do coral luso-português Luís de
Camões, que embalou as compras com cantos natalinos e tradicionais. Houve ainda distribuição
de brindes pela Sicoob Coopjus (Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário
da União e MPU em Minas Gerais), que também ofereceu um lanche. Para completar, foi feito
um sorteio de produtos oferecidos ao longo do ano pelos feirantes que expõem na Astremg.
A ida ao Bazar foi liberada pela Direção, então não tinha desculpa para não participar!
Todo dia é dia de feira
Perdeu o bazar? Não deixe passar mais nada. Você pode conferir a agenda mensal da feira de
exposições da Astremg acessando: http://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. A taxa para utilização do espaço é de 30
reais por dia.
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FOTOS: Arquivo ASTREMG

21 de novembro de 2013

Para comemorar o final do ano
30 DE NOVEMBRO de 2013

FOTOS: Arquivo ASTREMG

"A gente espera essa festa o ano inteiro!". É assim, com
entusiasmo, que Fátima Camarano, servidora do TREMG (foto ao lado), fala da Festa de Confraternização
da Astremg. Ela garante: marcou presença em praticamente todas as edições do encontro desde quando
começou a trabalhar no Tribunal, há 17 anos. "A festa é
muito boa, desde a recepção na portaria, a decoração, a
banda e o buffet. Todo mundo se integra, dança. Achei
inovador o que foi feito este ano, com a presença dos
animadores", afirma. Mais de 190 pessoas participaram
do evento realizado no dia 30 de novembro no Círculo
Militar. A confraternização contou com o Buffet Santa
Lúcia, o som da Banda Yuppie e a empresa de entretenimento Camaleão Eventos Interativos, que trouxe um
anjo, vários paparazzi e dançarinos dos anos 70 para
animar a festa.

Quem tem medo do Leão?
11 DE MARÇO DE 2014

A palestra gratuita, que foi realizada no dia 11
de março no Auditório Desembargador Leal da
Paixão (Av. Prudente de Morais, 320), contou
com a participação de 48 pessoas, que tiveram

a oportunidade de entender melhor o passo-a
-passo da declaração. Depois da minuciosa
apresentação, os participantes foram convidados a participar do coffee-break oferecido
pela Astremg, enquanto membros da equipe
do Sicoob Coopjus se disponibilizaram para
conversar e esclarecer dúvidas dos presentes.
Não perca nada
33% dos participantes ficaram sabendo da
palestra IPR 2014 através do site da Astremg.
Não deixe de acessar a página para acompanhar todos eventos e parcerias realizados pela
associação: http://www.astremg.org.br/

Arquivo ASTREMG

Prestar contas à Receita Federal não precisa ser motivo para dor de cabeça. Para
mostrar isso, o Sicoob Coopjus, em parceria
com a Astremg, convidou José Ramos dos
Santos, advogado e consultor da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), para
apresentar aos servidores da Justiça Eleitoral
informações sobre a elaboração do Imposto
de Renda 2014.
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SUA ASTREMG: ESPECIAL 25 ANOS

Memória compartilhada
Comemorar os 25 anos da Astremg é celebrar as duas décadas e meia de histórias
construídas em conjunto
da Associação, sentia a distância entre os colegas do
Tribunal. "Você passa trinta anos no trabalho e não estreita relações ou aprofunda conhecimentos. A Associação
pode fazer muito pelo servidor nesse sentido, pode contribuir para ter mais convivência e solidariedade", afirma.
Seu nome não aparece na ata inaugural, mas ela deixou
marca importante na história da Associação. Sandra trabalhou nas pesquisas iniciais para a criação da Astremg e
contribuiu para a elaboração do formato da Associação.
Posteriormente, ela foi a primeira presidente eleita da
organização, entre os anos de 1992 e 1996, período em
que trabalhou para ampliar o número de associados e os
serviços oferecidos.

O primeiro documento foi escrito à mão. Com a letra da servidora Rosinha de Queiroz Gonzaga, foi registrada, em 12 de
abril 1989, a primeira ata da Associação dos Servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Passados 25 anos
desde o início dessa jornada, é com orgulho que olhamos para
esse documento hoje. Vemos em sua superfície amarelada,
e em cada uma das pequenas marcas deixadas pelo tempo,
o êxito das diretorias e dos associados que fizeram parte
desta história. Foram todos bem sucedidos em manter vivo
o anseio que norteou a criação desta associação: promover
a congregação - expressa em forma de união, convivência e
amizade - dos servidores do TRE-MG.
Para o atual presidente da Astremg, Frederico Gomes Jabbur,
a manutenção dos quase 500 associados representa uma das
grandes conquistas dessas duas décadas e meia de história.
"São eles que fazem a Associação existir", afirma. "A Astremg
cria um vínculo entre os servidores fora do Tribunal. As
atividades e eventos realizados pela Associação têm a finalidade de unir os servidores em um ambiente descontraído,
permitindo uma aproximação que, quase sempre, não ocorre
dentro do Tribunal", completa.
Servidora do TRE-MG durante mais de trinta anos, Sandra
Cintra, que foi uma das pessoas envolvidas na criação

Segundo Frederico, que está na presidência da Associação
desde 2012, uma das metas da atual diretoria é resgatar
os associados que deixaram a Astremg nos últimos anos.
"Para isso, queremos mostrar a nova Astremg, que existe para servir os seus servidores. Estamos sempre em
busca de novas parcerias, facilidades e benefícios para
nossos associados, buscando sempre ouvi-los", afirma.
A iniciativa já dá sinais de sucesso: desde o início da
gestão, mais de cem novos associados passaram a fazer parte da Astremg - cada um deles contribuindo para
a renovação dos votos de congregação dos servidores
feitos há 25 anos.
Se no início dependia-se do boca a boca para sensibilizar
os servidores sobre o papel da Associação, hoje a organização já ocupa um lugar importante na vida do associado.
"Com o passar do tempo, a Astremg deu um salto. Vejo
uma associação que começou acanhada e que ganhou
peso, passando a ser referência para os servidores",
afirma Rosângela Sabino, segunda presidente eleita.
Que venha nosso 50º aniversário - e que você, nosso
associado, colega e amigo, construa conosco as memórias
que tornarão esta história, que ainda está sendo escrita,
inesquecível.

"Com o passar do tempo, a
Astremg deu um salto. Vejo uma
associação que começou acanhada
e que ganhou peso, passando a ser
referência para os servidores".
Rosângela Sabino, segunda presidente eleita da Astremg
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Os presidentes
da Astremg
Ao longo desses 25 anos, sete presidentes estiveram à frente da Astremg,
trabalhando para oferecer benefícios para os associados e buscando
promover a convivência e solidariedade entre os servidores. Conheça
aqueles que ajudaram a construir a história da Associação.

Paulo Aguiar de Oliveira
1989 - 1990

Rosângela da Silva Sabino

Helena Maria Vieira

1992 - 1993 / 1994 - 1996

1997 - 1999

1999 - 2001 / 2004 - 2005

Adriano Denardi Junior

Raymond Souza de Paula

FOTOS: Arquivo ASTREMG

Sandra Cintra de Souza

2001 - 2003

2006 - 2012

Frederico Gomes Jabbur
2012 - hoje
INFORMATIVO ASTREMG
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FOTOS: Arquivo ASTREMG

SUA ASTREMG: ESPECIAL 25 ANOS

O Coral da Astremg foi criado
durante a gestão de Sandra
Cintra, primeira presidente
eleita. Na imagem ao lado,
registro de uma de suas
apresentações em 1998.

O ex-diretor do TRE-MG Levindo
Coelho foi homenageado (foto
acima, esquerda) na inauguração
da sede da Astremg
em 2002 (foto ao lado).

“As atividades e eventos realizados
pela Associação têm a finalidade de
unir os servidores em um ambiente
descontraído, permitindo uma
aproximação que, quase sempre,
não ocorre dentro do Tribunal".
[8]
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Frederico Gomes Jabbur, atual presidente da Astremg.

"Você passa 30 anos no trabalho e
não estreita relações. A Associação
pode fazer muito pelo servidor nesse
sentido, pode contribuir para ter
mais convivência e solidariedade".
Sandra Cintra, primeira presidente eleita da Astremg

Um dos eventos mais
esperados da Astremg são as
confraternizações de final
de ano, que reúnem cerca de
trezentos associados a cada
edição. Aqui você vê registros
desses momentos em 2002 (ao
lado) e em 2007 (abaixo).

FOTOS: Arquivo ASTREMG

Na foto abaixo, Maria Berenice Sobral recebe brinde, sorteado durante confraternização de
final de ano em 2004.
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SUA ASTREMG: ESPECIAL 25 ANOS

Brinquedos, atividades circenses, piscina, espetáculo com palhaços, malabares e show de mágica.
A criançada se esbaldou na Festa de Dia das Crianças promovida pela Astremg em 2013.

Chapa que concorreu à
diretoria da Astremg em
2003 – e foi eleita. No ano
seguinte, Helena Maria Vieira
assumiu a presidência da
Associação.

FOTOS: Arquivo ASTREMG

Na imagem ao lado, registro de assembleia em 2001, uma
das muitas realizadas ao longo dos 25 anos da Associação.

"Temos que nos unir para
defender nossos direitos".
Heloísa Alves Lomônaco,
uma das primeiras associadas da Astremg
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Perfil

Um exercício de cidadania
Servidora aposentada deste Tribunal e uma das primeiras associadas da Astremg, Heloísa Alves Lomônaco
relembra o momento singular da formação da Associação e a importância da união no processo de
redemocratização pelo qual o Brasil passava naquela época.

O direito de associação está previsto no artigo 5º, inserido no Título II, que trata dos
direitos e garantias fundamentais da pessoa
humana. Mas, mesmo com a Constituição de
1988, as organizações encontraram dificuldades no início. "Era muito complicado, ainda
mais para servidores públicos, cuja sindicalização era proibida [durante a Ditadura]",
conta. "O sindicato sofreu mais com isso, as
pessoas não estavam politicamente formadas", avalia.
Nos primeiros anos, promover o engajamento dos colegas era uma das principais
metas da organização. "A Associação ainda
estava começando, o primeiro objetivo era
associar pessoas - havia poucas atividades,
não havia ainda o espaço físico", relembra.
Para angariar associados, faziam uso dos
recursos disponíveis: percorriam as seções
conversando com os colegas e contavam com
o boca a boca para espalhar a notícia.
Sua experiência no departamento pessoal
ajudava nesse trabalho de grão em grão - que
desempenhou com mais afinco durante os

Arquivo pessoal

Firmado em 1989, o estatuto da Astremg
trazia em suas entrelinhas um ato político
significativo: o livre exercício da associação,
um direito tolhido durante a Ditadura Militar.
"A origem da associação teve um fato determinante porque foi proposta com base
na Constituição de 1988, um dos primeiros
atos de cidadania da redemocratização e que
permitiu a sindicalização", relembra Heloísa,
uma das primeiras e mais antigas associadas
da Astremg. Ela, que trabalhou no cartório
da então denominada zona 25B e foi chefe
de pessoal antes de se aposentar no início
da década de 1990, foi também uma das primeiras a se filiar ao Sitraemg (Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal
do estado de Minas Gerais), formado no
mesmo ano.

anos 1993 e 1994, em que esteve na vice-presidência da Astremg -, mas atribui grande
parte do sucesso inicial da Associação ao
então diretor do TRE-MG, Paulo Aguiar de
Oliveira, falecido em 2009. Ele foi declarado
provisoriamente presidente da Astremg pelos servidores presentes no dia em que foi
redigida a primeira ata da Associação. "Há
sempre uma relutância inicial em fazer parte
de uma Associação, então ele [Paulo] procurou funcionário por funcionário, explicando e
sensibilizando os servidores sobre a importância da nos unirmos", conta. "Nunca havia
tido uma associação dentro do Tribunal. Este
foi outro grande valor da iniciativa - era uma
mudança de postura diante ao órgão", avalia.
Outro nome que não deixa de destacar é o de
Sandra Cintra, que foi a primeira presidente
eleita da organização e teve papel fundamental na formação da Associação como ela

é hoje. "A Sandra batalhou pelo Sitraemg e
pela Astremg e a ela cabe muito da iniciativa",
afirma. Heloísa, que encara a congregação
e a interação dos servidores como fundamentais, valoriza também os esforços da
atual diretoria, principalmente por propiciar
a integração dos servidores aposentados.
Destaca ainda o importante papel da Astremg
na busca por oferecer benefícios conjuntos
- como o plano de saúde na Unimed - e na
representação dos associados em diversas
ações judiciais, procurando realmente fazer
valer os direitos e propiciar benefícios aos
membros da organização.
Hoje, aos 77 anos, Heloísa segue envolvida
de perto com as atividades do Sindicato, se
engajando na luta pela defesa dos direitos
dos servidores aposentados. Não dá sinais
de cansaço: "temos que nos unir para defender nossos direitos", defende com convicção.
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Vem aí

Muito para comemorar
Festa vai celebrar duas décadas e meia de conquistas
Em 12 de abril, a Astremg completa 25 anos. E você,
associado que dá vida e impulsiona nossa Associação,
é o convidado de honra para esta festa especial. A diversão é garantida: a noite será animada com várias
surpresas e muitas lembranças. Programe-se: a comemoração será realizada no dia 10 de maio, às 22 horas,
no Espaço Atrium Recepções e Eventos. Venha celebrar

com a gente! Para mais informações, entre em contato
com a Associação pelo telefone (31) 3342-1088 ou pelo
e-mail contato@astremg.org.br.
Onde fica:
Espaço Atrium Recepções e Eventos
Rua José Rodrigues Pereira, 821, Buritis

Quentão, canjica e quadrilha!
A época de festas juninas se aproxima - e os preparativos para o III Arraiá da Astremg
já estão a todo vapor

Arquivo ASTREMG

Anarriê! Todos em seus lugares para a nossa tradicional festa
de São João. Anote na agenda: em julho, no Círculo Militar, será
realizado o III Arraiá da Astremg, com barraquinhas de quitutes
e brincadeiras, boa música e muita quadrilha. A secretária de
Controle Interno do Tribunal, Nara Lopes, participou das duas
últimas edições e aprova a festa. "A organização é de primeira
linha e é uma oportunidade de reunir os servidores em momentos
festivos e estreitar os laços", afirma. Para ela, o evento é uma
forma de reconhecer e prestigiar os associados.
Comemoração tripla
O ano de 2014 vai ser agitado. Como a agenda do primeiro semestre será mais curta em razão da realização da Copa do Mundo
da FIFA, para marcar as datas de Dia das Mães e Dia dos Pais,
prestaremos homenagens aos servidores e às servidoras. Motivo
para comemorar é o que não falta!

O último Arraiá foi um sucesso não perca o de 2014!

Onde fica:
Círculo Militar
Av. Raja Gabaglia, 350 - Gutierrez

Novos associados
A ASTREMG dá boas-vindas aos seus novos associados:
Airton Pereira da Silva
Ana Cristina Andrade de Freitas
André Ferreira Pena
Evaldo da Silva Costa

Gislene Conceição R. da Silva
Henrique Tales Costa Santos
João Gabriel Pimenta Fiuza
Juliana Fernandes Lopes Marques
Juliano dos Reis Correa

Lamartine Kiyoso Bhering
Luciene Lucas da Cruz
Luiz Gustavo Marques Florindo
Luna Muller de Souza
Paulo Gustavo Berg Mauricio

Paulo Henrique de Andrade
Tania Mara Luz Viana
Virlei Cardoso de Oliveira Junior

ASTREMG

Associação dos Servidores dos
Tribunais Regionais Federais 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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