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Presidente do TRE é o mais novo associado da ASTREMG
promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça, onde é
membro da 1ª Câmara Cível e do Órgão Especial. Integrou
as bancas examinadoras (Direito Civil e Direito Processual
Civil) nos concursos de ingresso para Juiz de Direito, de
2005 a 2007. Foi membro do Conselho da Magistratura do
Estado durante o ano de 2008. Em março de 2012 foi eleito
membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais.
Em fevereiro de 2014 assumiu o cargo de Vice-Presidente e
Corregedor Regional Eleitoral.
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Foi com muita satisfação que a diretoria da Associação
recebeu,em setembro, a filiação do Desembargador Geraldo
Augusto de Almeida.
O Desembargador Geraldo, que assumiu a Presidência do
TRE em junho de 2014, conheceu o trabalho da ASTREMG por
meio dos colegas Maurício Caldas de Melo e Frederico Gomes
Jabbur, em fevereiro deste ano, logo que assumiu a Vice
Presidência do Tribunal, ocasião em que buscou informações
sobre a associação, suas atividades e sua finalidade.
Questionado sobre os motivos do interesse na filiação,
o Presidente declarou: "foi o desejo de um convívio mais
direto e pessoal com os servidores, de integrar-me
também no relacionamento extraoficial e informal,
para além dos gabinetes e da rotina funcional".
Sobre suas expectativas em relação à ASTREMG, agora
como associado, o Desembargador disse que espera um
convívio fraterno, aberto, leal e franco:"tenho um apreço
muito grande em considerar os servidores, primeiro, sob a
visão humana, com seus sentimentos e anseios, e, só depois,
em segundo plano, considerar as qualidades profissionais e
a prestação do serviço".
No comando do Tribunal desde junho, o Desembargador
Geraldo ingressou na Magistratura em 1977. Foi Juiz de
Direito nas comarcas de Ibiraci, Passa Quatro, Santa Rita do
Sapucaí, Três Corações e Belo Horizonte.
Foi Juiz do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, quando foi

A partir da esquerda: Maurício Caldas de Melo, Alzira Auxiliadora Santos, o Desembargador
Geraldo Augusto de Almeida e Frederico Gomes Jabbur, Presidente da ASTREMG.

............................................................................

Em processo
ASTREMG ganha mais uma etapa do processo judicial
trabalhista de ex-colaborador

Novos Associados
A ASTREMG dá boas-vindas aos seus novos associados:

O ex-contador da ASTREMG, Osni Dutra Costa, perdeu
mais uma vez no processo trabalhista que iniciou contra a
Associação. Desta vez o Tribunal Regional do Trabalho de
Minas Gerais, negou o recurso, à unanimidade, mantendo
integralmente a sentença de 1ª instância.
Osni já havia perdido na 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte,
quando todos os pedidos foram julgados improcedentes.
O ex-colaborador ainda interpôs Recurso de Revista ao Tribunal
Superior do Trabalho.

Alex Felix da Silva
Ana Paula da Silva Soares Santos
Antonieta Alberti Ramos
Cristina de Salvo Sosnowski
Dennia Vinicia Guimarães Fantini
Edmar Costa Souza
Edvane Rodrigues de Oliveira Machado
Evyenia Eliza Varmaxidis
Geraldo Augusto de Almeida
Grace França Versiani
Helena Mônica de Oliveira Lapa
Heleny de Carvalho Gomes

Joana Darc Mendes Martins
Juliana Maria Natividade de Souza
Livia Heringer L. P. Guimarães
Lourdes Maria Azzi Judice
Márcia Cruz Ribeiro
Marcus Ramiro wda Rocha Júnior
Mariana Ribeiro Cançado
Priscila Natividade de Souza
Renner Carlos Rodrigues Loreto do Nascimento
Wladmir Alessandro Barbosa Pavão
Washington Gomes dos Santos

.
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Associação dos Servidores
dos Tribunais Regionais Federais
de Minas Gerais

Av. Prudente de Morais, 320
Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG
(31) 3342-1088

[2]

INFORMATIVO ASTREMG

Presidente
Frederico Gomes Jabbur
Vice-presidente
Maurício Caldas de Melo
Secretário
Fabiano G. Avelar
Tesoureira
Lúcia Helena F. Carvalho

Outubro 2014

Conselho Deliberativo
Alzira A. Santos
Luiz Otávio Vial
César Augusto Lara Chaves
Rosyane Carneiro G. Barbosa
Fabrício Lana Pessoa
Márcio Magela Dias (suplente)
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Ana Carolina Silva Costa
Fernando Neves Oliveira
Suzana de Souza R. Gama
César E. Guimarães (suplente)
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Fábio Megale
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Alisson Medina
Fotos ASTREMG
Alisson Medina

Eventos passados

25 anos de ASTREMG
Baile comemora o aniversário de nossa associação
Em 12 de abril de 1989 foi criada a Associação
dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais – ASTREMG, que tem como
finalidade defender os direitos e interesses
dos seus associados judicialmente
e administrativamente; promover o
congraçamento dos seus associados,
proporcionando o desenvolvimento de
atividades de caráter social e cultural, e
prestar assistência social aos associados
e seus dependentes.
E neste ano a Associação completou 25
anos.

2014, um grande baile. Aproximadamente
150 pessoas participaram da festa, entre
associados e acompanhantes.

Para comemorar a data, a diretoria da
ASTREMG promoveu, no dia 10 de maio de

As fotos já estão disponíveis em nosso site.
Confira!

Uma empresa de entretenimento foi
responsável por toda a animação da festa,
que contou também com a apresentação
da banda Yuppe. Além disso, foram
distribuidos brindes como chaveiros e
chinelos comemorativos.

Arquivo ASTREMG

Durante o Baile foi divulgado o resultado
dos vencedores do concurso de mensagens.

Mensagens de Carinho
Servidores mostram o que é a Associação durante Concurso

Foram 26 inscritos, avaliados por uma
Comissão Julgadora formada por Durval
Augusto de Souza Júnior, Sandra da
Conceição Betti Monteiro e Maria da
Conceição Vieira. Os três primeiros
colocados receberam prêmios em dinheiro,
de R$700,00, R$500,00 e R$300,00
respectivamente.

Conheça as mensagens dos vencedores do
Concurso – Comemoração aos 25 anos da
ASTREMG:
1° lugar – Luciana Kangussu Alencar
Cordeiro
"A ASTREMG é um trem bom, simples, de
alma mineira. Que devagarinho cresceu,
virou gente grande e ergueu sua bandeira.
Representa a simplicidade com o poder
de transformação; não quer mais ficar
parada, quer mudanças, quer mais ação.
Ergue o olhar para o futuro, chama à luta,
à vitória. E sonha com um tempo novo, onde

todos juntos, no mesmo abraço, possamos
estreitar os laços e fazer valer a nossa
história".
2° lugar – Daniela Lopes Pena
Associação, ASTREMG
Significa união
TRE com filme, feirinha
Reunião, caminhadas
E amizades enfim
Muitas dicas, videoteca, livroteca e...
Gente que cuida de mim!"
3° lugar – Cássia Menezes de Oliveira
"Para mim, a ASTREMG é integração, força,
união, alegria, compras...Vamos comemorar
25 anos de existência. A comemoração é de
prata, mas a ASTREMG é de ouro"!

Arquivo pessoal

Além dos primeiros colocados,
semanalmente foram sorteados kits
cinema para os participantes do concurso.

Ganharam os kits: Alexandre Tadeu Mansur
Silva; Daniela Lopes Pena; Adriane Ferreira
Matos; Hélio Rubens Lima Sucupira e
Gabriella Dias Figueiredo.

Arquivo ASTREMG

No mês de Abril, a ASTREMG comemorou
os 25 anos de sua criação. Entre várias
comemorações, foi promovido um concurso
de mensagens, que tinha como objetivo
mostrar o que a Associação representa
para os seus associados.

Luciana Kangussu Alencar Cordeiro

Daniela Lopes Pena

Cássia Menezes de Oliveira
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EVENTOS PASSADOS

III Arraiá da ASTREMG
A Quadrilha Arraiá do Vira-Volta animou os presente
Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação realizou o Arraiá
da ASTREMG. O evento aconteceu no Círculo Militar e contou
com a presença de mais de 250 pessoas, entre associados
e acompanhantes.
A surpresa ficou por conta da Quadrilha Vira-Volta, que
convidou todos para dançarem e se divertirem após sua bela
apresentação. A banda musical Mardi também animou os
presentes e a criançada se divertiu com os briquedos montados.

Os sorteados foram:
Fabrício Lana Pessoa
Verônica Alves Medeiros de Souza
André Ferreira Pena
Adriane Luzia da Mota Jardim
Luiz Carlos Dutra de Moura Lima
Edmar Costa Souza

Fotos: Arquivo ASTREMG

As fotos do III Arraiá da Astremg já estão disponíveis em
nossa página no Facebook.

Sorteio de Brindes
Após o Arraiá a festa ainda continuou. A participação e a
animação foram tantas durante a festa que os sorteios dos
brindes foram realizados na segunda-feira após o evento.
Todos que estiveram presentes ao Arraiá concorreram aos
brindes.

Dia dos pais é comemorado na ASTREMG
Como forma de homenagear todos os pais no seu dia, a ASTREMG promoveu um sorteio de brindes para todos
os associados.
No jogo Encontre o Balão Premiado, foram distribuídos 5 kits cinema, com dois ingressos para qualquer sala de
cinema da rede Cineart, incluindo salas 3D, válidos para qualquer dia da semana, além de um kit pipoca megaduplo (2 copos de refrigerante de 500ml e uma pipoca grande).
Os ganhadores foram:

Eduardo Luciano Pacífico

Wesley Ribeiro de Barros

Fotos: Arquivo ASTREMG

Andre Alves de Alencar
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Orientação Financeira
Parceiras promovem palestra educativa

A palestra, aberta aos servidores da Justiça
Eleitoral, teve como objetivo orientar os
servidores sobre como administrar bem as
finanças pessoais, discutir a relação entre
consumo e investimento nas projeções para

o futuro e estimular uma vida financeira
estável.
A proposta da palestra foi ensinar que a
administração financeira contribui para uma
melhor qualidade de vida, proporcionando
estabilidade e concretização de sonhos.

Arquivo ASTREMG

A ASTREMG, em parceria com a Sicoob
Coopjus, promoveu, no mês de maio,
a palestra "Administração Financeira
e Pessoal", ministrada pelo consultor
Alexandre Lima Pinheiro, gerente da Sicoob
Coopjus.

Ao término da palestra, houve a realização
de sorteio de brindes e um delicioso lanche
para os participantes.

A palestra controu com a presença de mais de 50 Servidores

Astremg e Sicoob Coopjus se unem para o Dia C
União em prol das crianças

Durante os meses de agosto e setembro, as
entidades receberam a doação de roupas,
sapatos, bolsas e acessórios, além de livros
de literatura, produtos de higiene pessoal
e doações em dinheiro.
Tudo que foi arrecadado este ano será destinado ao Instituto Pedra Viva, localizadona
Pedreira Prado Lopes, região da Lagoinha.

Fundado em 2003, o instituto tem como
objetivo apoiar a formação integral da
criança e do adolescente, usando como
ferramentas a arte, a cultura e o esporte.

A Astremg e a Sicoob Coopjus agradecem a
participação de todos nas doações.

O local atende cerca de 100 crianças e
adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos,
em situação de vulnerabilidade e risco social,
prestando assistência social e integração escolar, com a realização de cursos, palestras,
oficinas e atendimento psicológico.
Os servidores deixavam na sede da
ASTREMG, entre outras coisas, roupas,
livros infantis, produtos de higiene pessoal
e mochilas.

Arquivo ASTREMG

A ASTREMG e a Sicoob Coopjus
novamente uniram forças para
celebrar o Dia C, data em que
as cooperativas promovem um
dia em prol da solidariedade, união
e caridade.

Funcionários da Coopjus durante a retirada das doações

Prestação e aprovação de Contas do Período de Janeiro a Dezembro de 2013

A versão detalhada está disponível
no site da ASTREMG:
www.astremg.org.br menu ASTREMG,
Prestação de contas
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VEM AI...

Nova edição do Encontro dos Aposentados
No dia 7 de novembro, a partir
das 16 horas, a Associação promoverá
a segunda edição do Encontro dos
Aposentados, que acontecerá no Anexo I
do Tribunal (Av. Prudente de Morais, 320)

Está prevista uma dinâmica de grupo,
em que todos os presentes irão construir
um objeto decorativo, que ficará exposto
no hall para interação com os atuais
servidores.

O objetivo desse Encontro é reaproximar,
valorizar e homenagear todos os
colaboradores que fizeram parte da
história do TRE. Sua participação é muito
importante para nós.

Além disso, haverá um lanche e uma apresentação musical para animar o encontro.

Arquivo ASTREMG

Momento de confraternização com colegas que fizeram parte de nossa história

Serão convidados também os servidores
que já estão em processo de
aposentadoria.

Mais uma comemoração do Dia das Crianças
Você não pode faltar à Festa do Dia das
Crianças ASTREMG. Será um dia especial
para reencontrar os amigos e fazer
novas amizades. O local é o mesmo do
ano passado, a Casa Helen, situada na
rua Istambul, 170 - Braúnas/Pampulha.
A festa ocorrerá no dia 18 de outubro,
das 13 às 18 horas. Para aproveitar
o dia de calor, estará livre o uso da
piscina. Vai ter muita animação, com

a presença de um DJ e com vários
brinquedos, como cama elástica,
piscina de bolinhas e tobogã inflável.
Não vai faltar salgadinho, pipoca,
algodão doce, sorvete e muito mais.
Não vamos contar todas as novidades
para surpreendê-los com a festa. Os
convites estarão disponiveis a partir
de 1/10. Para mais detalhes, entre em
contato com a ASTREMG. Será grande
a nossa alegria com sua participação.

Novidade...

Um novo benefício ao associado do interior
No mês de agosto, o Conselho Deliberativo da Associação decidiu conceder um benefício aos associados
residentes no interior. Esses associados terão direito a uma diária por ano em hotéis de Belo Horizonte
que tenham convênio com a ASTREMG. O desejo da Associação é que os associados utilizem esse benefício
para participar de eventos por ela promovidos. Porém será garantido o direito àqueles que quiserem
simplesmente passear ou tratar de assuntos particulares.
A hospedagem está disponível para ativos e aposentados, individualmente ou com no máximo dois
acompanhantes no mesmo quarto, que estejam em dia com suas obrigações sociais e as decorrentes de
contratos e convênios.
Como realizar?
A solicitação deve ser feita com pelo menos três
dias de antecedência da hospedagem.
Onde?
Na secretaria da Astremg pelos telefones:
(31 ) 3307-1363 ou 3342-1088
[6]
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Hotéis credenciados:
- Normandy - Centro
- Metrópole - Centro
- Cheverny Apart Hotel - Lourdes

Arquivo ASTREMG

Dia de brincar e se divertir!

Perfil...

Pausa para um papo
A aposentada Lúcia Helena Santos relembra sua trajetória profissional e lembra com carinho dos colegas

"Ficamos encantados com as novidades".

Sua carreira iniciou-se no Fichário Geral,
mas, com o recadastramento eleitoral, o
Fichário passou a fazer parte da Secretaria
de Informática, onde atuou por 22 anos.
Antes de se aposentar, trabalhou na
Coordenadoria de Comunicação Social,
acompanhando as sessões da Corte, onde
teve a oportunidade de atuar na sua área
de formação, o Direito, o que ela considera
mais um momento especial que viveu no
TRE. "No recadastramento eleitoral atuei
desde o início do processo e acompanhei
todas as modificações. Com a experiência no
Fichário Geral senti de perto a importância
da transformação: fichários antigos, cheios
das famosas ‘fichas de modelo 6’ em ordem
alfabética rigorosa, foram transformados
em caixas com microfichas contendo todo o
cadastro do Estado".
Lúcia destaca que sempre teve excelentes
chefes e ótimos colegas, muito responsáveis
e alegres. "A eleição informatizada também
foi um trabalho extraordinário", lembra a
aposentada, que participou de todos os testes
e coordenou o trabalho de implantação das
urnas eletrônicas no Estado. "A ASTREMG
trouxe à tona a necessidade do respeito
aos nossos direitos", assim Lúcia descreve

Foto: Arquivo pessoal

É dessa forma que a aposentada Lúcia Helena
de Oliveira Santos relembra as grandes
mudanças pelas quais a Justiça Eleitoral
passou durante seus 28 anos de atuação, pois
presenciou e atuou com muita dedicação em
todos os processos da informatização recente
do Tribunal Regional Eleitoral.

a importância da ASTREMG na vida dos
associados. Ela, que foi uma das primeiras
associadas, considera que a Associação
surgiu em um momento muito importante,
porque os servidores não tinham nem vez
nem voz. Afirma também que os convênios
e parcerias trouxeram vários benefícios
aos associados.
Apesar de ainda não ter participado
dos eventos da ASTREMG, ela garante
que "já está na agenda" o próximo
Encontro dos Aposentados, que será
promovido pela Associação em novembro.
"Acompanho tudo pela internet e tenho
grande interesse em participar, sim",
diz. Sobre a vida de aposentada, ela
relata: "Continuo com uma rotina intensa.
Mais amena, mas não menos intensa".
Lúcia colabora na administração de uma
fazenda, ajuda a cuidar do seu neto,
frequenta academia, cinema, shows,
realiza passeios, viagens e visitas e

acompanha tudo de futebol, sua grande
alegria.
Sobre o cenário eleitoral de 2014, Lúcia
comenta: "acredito na democracia, mas,
embora o eleitor esteja mais consciente,
acho que ainda precisamos evoluir muito.
Além do voto, é necessário acompanhar
o trabalho dos nossos representantes,
mas atualmente eles estão muito
desacreditados, e a maioria das pessoas
não tem a real consciência do voto. Fica o
sentimento de que não temos como fazer
uma boa escolha, e, como uma bola de
neve, o país não apresenta o resultado
que poderia".
Por fim, Lúcia revela: "Me preparei dois
anos para sair do Tribunal, sabia que
precisava me dedicar a outras atividades.
Fica a saudade dos colegas, e quero
agradecer aos dirigentes da ASTREMG
a oportunidade de falar de um momento
especial da minha vida no TRE".

............................................................................

Segurança em primeiro lugar!
Mudanças físicas possibilitam mais segurança para a ASTREMG
Em janeiro de 2014, a sede da Associação ganhou mais segurança
com o fechamento da passagem para a garagem. O objetivo dessa
mudança, que ocorreu após a aprovação da Resolução nº 953/2014
TRE-MG, foi resguardar a segurança e a integridade das pessoas que
circulam nas dependências do Tribunal.
Mas esse acesso da ASTREMG pelo estacionamento poderá ser
reaberto após a instalação de catracas no corredor ao lado da portaria.
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Solidariedade...

Colega Ailton
Em janeiro de 2013, o servidor Ailton se aposentou, mas a união de seus colegas ainda o acompanha. Este
ano, com o auxílio da ASTREMG, um grupo de amigos se uniu para comprar um equipamento que permite que
o Ailton se comunique no computador usando apenas os olhos.
Abaixo, compartilhamos com todos vocês a carta que recebemos da Valéria, esposa do Ailton:
“Quero agradecer muitíssimo a todos vocês: família TRE, família
ASTREMG, os de fora e aos anônimos (mas sempre presentes) que
nos querem bem e nos apoiam e sempre apoiaram nos momentos bons
e nos maus momentos, também engajados nesta causa pela qualidade
de vida do Ailton. Obrigada por fazerem parte de nossas vidas!
Agradecer é pouco (me faltam adjetivos e substantivos) por tudo que
fazem não só pelo Ailton, mas também por mim e pelos meninos.
Vocês são nossos amigos visíveis e invisíveis aos nossos olhos e com
poderes de realização intensos e concretos, o que torna esta atenção,
carinho, consideração e este amor palpáveis, inesquecíveis! Vocês são
mais que amigos verdadeiros, estão para sempre em nossos corações,
formando um só, e é Deus se manifestando aí, tenham certeza disso,
porque eu tenho! Vocês são anjos e sempre estou dizendo ao Ailton:
“amor, eles são anjos e é uma benção cada um deles, conhecidos e
desconhecidos”. Ele concorda e se emociona sempre. Vocês, que sempre

nos ajudam, me ajudaram muito no período que o Ailton, já com a
doença, ia trabalhar. Vocês faziam por ele e para ele o que eu fazia e
faço aqui em casa. Sou muito grata a todos.
Oro por vocês todos os dias, acho que é o mínimo que posso fazer,
meus amigos-anjos fiéis e lindos! Aos poucos começo a entender tudo
isso que está acontecendo na minha vida: o Ailton é a razão da minha
jornada, da minha missão aqui. Ele não apareceu por acaso no meu
caminho e creio que no de vocês também não.
Para tudo tem um propósito, e é um apren’dizado constante, não é
mesmo? E é por aí pessoal, estamos todo mundo “junto e misturado”
neste companheirismo sagrado, e com as bênçãos de Deus. Obrigada
por estarem conosco, juntos neste caminho difícil, mas recompensador.

Valéria, Ailton, Gabriel e Miguel

Servidores se unem para ajudar colega de trabalho
Quem puder doar deve preencher o
formulário Abono de Falta (formato pdf),
que está na página da Secretaria de Gestão
de Pessoas, e abrir um processo no PAD,
conforme orientações que estão no próprio
formulário.
Mozart Fernandes Moreira Lima, da Seção
de Administração de Rede e Banco de Dados
(Sareb), está com leucemia linfóide aguda
do tipo "T" e conta com todos nós.

Arquivo pessoal

Colegas de trabalho fizeram bonito para
doar sangue para o servidor Mozart
Lima, no dia 10 de setembro, quando o
TRE disponibilizou uma van para levar os
doadores.
Mozart necessita de doações de sangue,
por isso, se você pode doar, dirija-se ao
hemocentro mais próximo de sua casa ou
agende sua doação pelo telefone 155.
Para saber os dados para a doação,
procure a ASTREMG pelo e-mail contato@
astremg.org.br, ou pelos telefones
3307-1363/3342-1088.

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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