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A eleição para a Diretoria e 
o Conselho Fiscal da ASTREMG 
já tem data para acontecer: 15 
de junho. Na ocasião, serão elei-
tos os membros que ocuparão 
os cargos principais da Associa-
ção para o triênio 2015/2018. 
Para o próximo mandato, uma 
das principais novidades está 
relacionada ao Conselho Fiscal. 
Desde 2013, ano em que o novo 
Estatuto entrou em vigor, ele se 
tornou um órgão independen-
te a fim de proporcionar, assim, 
ainda mais transparência para 
todas as ações da Associação. 

Apenas a chapa atual se 

candidatou para concorrer à 
Diretoria. Entre as propostas 
para o novo mandato estão a 
ampliação e manutenção dos 
serviços e atividades atuais, 
como as festas comemorativas 
e de confraternização, emprésti-
mo de videogames e videoteca, 
cursos e palestras sobre temas 
de relevância social, e realização 
de eventos culturais, como apre-
sentações teatrais e torneios es-
portivos, entre outros.

De acordo com o crono-
grama, a posse dos cargos deve 
ser realizada na primeira sema-
na de julho. 

O Conselho Fiscal
É um órgão de fiscaliza-

ção das finanças da Associação, 
composto de três associados 
e um suplente, em pleno gozo 
de seus direitos estatutários. 
Eles são eleitos pela Assembleia 
Geral em votação majoritária e 
desvinculados das chapas con-
correntes à Diretoria e ao Con-
selho Deliberativo, fortalecendo 
assim seu caráter independente.

Outra novidade sobre o 
Conselho Fiscal é o pagamento 
de um salário mínimo, arcado 
pela ASTREMG, dividido entre os 
membros, a título de pró-labore. 

O recebimento está condiciona-
do à entrega do parecer semes-
tral relativo às contas da entidade.

Entre as atividades desenvol-
vidas pelo setor estão a fiscaliza-
ção das contas da diretoria, apro-
vação de balancete e emissão de 
parecer sobre balanço da entida-
de e contas da Diretoria Executi-
va. Também fazem parte do esco-
po de trabalho a análise de livros 
e documentos, a identificação de 
possíveis irregularidades e suges-
tão de medidas saneadoras, além 
da autorização da compra ou ven-
da de bens com valor superior a 
20 (vinte) salários mínimos.

INstItUCIONAL

Boas-vindas!

SERViDORES DA JuSTiçA FEDERAL:

Alexandre Alves Silva
Ana Paula de Menezes
Janivaldo Ribeiro Souto
Jefferson Haine Maciel
Jorge Alberto Tarquino da Silva Barreto
Nestor Santiago Santos
Ricardo Augusto Ribeiro de Rezende

A ASTREMG SAúDA OS NOVOS ASSOCiADOS: 

SERViDORES TRE:

Ailton Couto Neves 
Ana Paula Loureiro da Cunha Trindade
Helton Gardel Pereira 
igor Yagelovic
Luzia Donira dos Santos
Márcia Cruz Ribeiro
Rodrigo Silva de Melo
Vítor Luís Marques Pessoa

TERCEiRizADOS TRE:

Adbeel Pires Duarte
Alexis Dias da Silva
Gustavo Silva Ribeiro
Júlio Aparecido Rodrigues Freitas Santos
Leonardo Rodrigues Alves Coelho
Lucas Gomes de Oliveira
Luciano Augusto Neri de Freitas
Luciano Machado Doria de Faria
Rafael Silva Reis
Roberto Pereira dos Santos
Vilma Marcos Pereira
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Comece já a falar inglês!

Participe das compras coletivas 
da ASTREMG

Servidores da Justiça Federal começam a se 
filiar à ASTREMGO curso, voltado para associados, terá a duração de seis meses

Objetivo é expandir ainda mais a atuação da Associação

Produtos com preços mais acessíveis é uma das vantagens da iniciativa

ASTREMG oferece mais comodidade aos associados

O calendário de atividades 
e convênios da ASTREMG já 
está cheio de novidades. uma 
delas é a parceria entre a As-
sociação e o Personal Curso 
de idiomas, que oferecerá aos 
associados a chance de fazer 
um curso de inglês de qualidade 
sem sair do Tribunal. inicialmen-
te será oferecida uma turma às 

Você sabia que realizar 
compras coletivas é a melhor 
forma de garantir um preço 
mais em conta para produtos 
imprescindíveis para o nos-
so dia a dia? Pensando nisso, a 
ASTREMG desenvolveu, com 
exclusividade para os seus asso-
ciados, um serviço que garante 
o desconto em diversos itens. 
Funciona da seguinte maneira: 
a Associação identi-
fica, junto aos asso-
ciados, as melhores 
oportunidades para a 
compra por atacado. 
Após a aquisição do 
lote, disponibiliza os 
produtos por um va-
lor menor que 

Servidores da Justiça Fede-
ral interessados em fazer parte 
da ASTREMG agora podem se 
associar e desfrutar dos bene-
fícios oferecidos pela entidade. 

sextas-feiras, das 10h30 às 12h, 
no nível iniciante.  As aulas terão 
início no dia 8 de maio, e o curso 
terá a duração de seis meses.

Os interessados em parti-
cipar devem agendar o horário 
de entrevista pelos telefones 
(31) 3342-1088 / 3297-8763 / 
3307-1363, para avaliação do 
conhecimento do idioma.

o praticado no mercado, geran-
do assim uma economia ainda 
maior para o seu bolso. 

Se você tem algu-
ma sugestão de produ-
to, envie seu pedido para 
parceria@astremg.org.br. Pode 
ser a oportunidade de garantir o 
objeto que você vem procuran-
do por um preço ainda menor!

Aqueles que quiserem inte-
grar o time devem entrar em con-
tato pelos canais de comunicação: 
telefone (31) 3307-1363 ou 
e-mail contato@astremg.org.br.

Entrega agendada 

A ASTREMG oferece aos 
associados o serviço de entrega 
agendada. Os pedidos, como pão 
de queijo, filmes e consoles de 
videogame, deverão ser feitos no 
formulário que encontra-se no 
menu Serviços do site. Para garan-

tir o pedido, o associado deverá 
reservar o filme ou jogo pelo site 
da ASTREMG até as 12h30 dos 
dias de entrega. inicialmente, os 
funcionários farão as entregas das 
reservas às segundas e quintas-
feiras, a partir das 12h40.

FIQUE POr DENtrO
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Vinte e cinco anos de muita atividade
Para celebrar seu aniversário, a Associação realizou festas e encontros para seus membros

Em 2014, a ASTREMG 
promoveu diversas ações para 
comemorar seus 25 anos de 
fundação. Foram duas palestras 
e quatro festas que contaram 
com a participação de quase mil 
pessoas. Para o presidente da 
Associação, Frederico Jabbur, a 
realização de eventos como es-
tes é importante para estimular a 
interação entre as pessoas, além 
de divulgar os trabalhos da enti-
dade. “É uma oportunidade para 
os associados conviverem com 
seus colegas de Tribunal de forma 
descontraída e informal”, afirma. 

um dos destaques do ca-
lendário foi a festa promovida 
em maio, no Espaço Atrium, 
com a presença de 150 asso-
ciados. Confira, abaixo, as fotos 
dos melhores momentos do 
ano passado!

3º Arraiá da ASTREMG
uma noite de muita anima-

ção, brincadeiras e guloseimas 
típicas marcaram a Festa Junina, 
realizada no dia 18 de julho, no 
Círculo Militar. O evento reuniu 
261 pessoas que, além da diver-
são, também participaram do 
sorteio de brindes, que alegrou 
ainda mais o local.

EVENtOs
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Aproveitando a infância 

2º Encontro dos Aposentados

Cama elástica, piscina de bolinhas, futebol de sabão e touro me-
cânico foram algumas das atividades oferecidas no evento em come-
moração ao Dia das Crianças, no dia 18 de outubro.  A festa, realizada 
no Espaço Helen, na Pampulha, reuniu vários adultos e crianças.

um dia marcado por boas conversas, debate e muita música.  As-
sim foi o 2º Encontro dos Aposentados e Pensionistas, promovido na 
sede da ASTREMG, no dia 07 de novembro.  A ocasião contou com 
a presença 37 associados, que puderam rever amigos, conhecidos e 
interagir com novas pessoas.

Uma homenagem à família
Para celebrar o Dia das Mães e dos Pais, a Associação preparou 

uma surpresa para seus membros, com a promoção “Balão Premia-
do” e a entrega de brindes.  Além disso, os associados concorreram 
a um kit cinema composto por um par de ingressos, com direito a 
pipoca e refrigerante.

Dia do Servidor: Curso e massagem
Para celebrar o Dia do Ser-

vidor, no dia 28 de outubro, os 
associados foram presenteados 
com trufas, cupcakes, massagem 
relaxante e curso de automa-
quiagem para as mulheres, além 
do sorteio de brindes. O evento 
foi realizado na ASTREMG du-
rante o expediente e alegrou a 
todos os presentes.

EVENtOs
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sUA AstrEmg

ASTREMG promove palestra 
sobre Imposto de Renda

Sala Multifuncional 

Festa de Confraternização em novo local 

Faça parte do Bazar da Sustentabilidade 

Natal Criativo 

Espaço servirá para realização de diversas atividades

Recorde de público inspirou mudança 

Associados soltaram a imaginação 
para criar suas árvores 

A fim de melhorar a saú-
de financeira dos associados, 
esclarecer dúvidas e ajudá-los 
na hora de declarar o imposto 
de Renda, a ASTREMG promo-
veu, em parceria com o Sicoob 
Coopjus, a edição 2015 da pa-
lestra sobre imposto de Renda.  
A apresentação, realizada na 
sede da Associação, no dia 17 de 
março, foi ministrado por José 
Ramos dos Santos, advogado e 
consultor da Assembleia, que 

A partir de agora, os 
associados da ASTREMG 
poderão contar com um novo 
espaço para a realização de 
cursos e eventos. A nova sala 
multifuncional acaba de ser 
inaugurada e está localizada no 

Devido ao grande sucesso 
da festa de confraternização do 
ano passado, que contou com a 
presença de 243 associados, em 
2015 a ASTREMG realizará a fes-

Com o objetivo de pro-
mover o consumo consciente, 
contribuindo assim para a re-
dução dos índices de descarte 
no meio ambiente e de pro-
dução industrial, a ASTREMG 
criou um serviço diferenciado, 
o Bazar Sustentável, um espaço 
virtual no qual as pessoas po-
dem anunciar produtos que não 
desejam mais. Os itens, novos, 
seminovos e em bom estado de 
conservação, são anunciados no 
site da Associação, juntamente 
com o contato dos donos, a fim 
de facilitar a negociação entre 
as partes interessadas. 

Aqueles que desejarem 
anunciar algum objeto devem 

A 3º edição do Concurso Árvore de 
Natal da ASTREMG, realizada entre ou-
tubro e novembro do ano passado, agitou 
a entidade. Ao todo, seis pessoas enviaram 
suas criações para serem votadas pelos asso-
ciados. As peças ficaram expostas no prédio 
da Associação, localizado na Prudente de 
Morais, onde os eleitores podiam ana-
lisar e escolher as três melhores 
árvores. O resultado, divulgado na 
primeira quinzena de dezembro, 
elegeu a árvore da associada Adria-
na Correa Valentino como a mais 
irreverente do concurso, 
dando a ela o primei-
ro lugar. A criação 
de Flávia Timóteo 
Conrado ocupou 
a segunda posição 
e a árvore de Car-
los Alberto Khouri 
Rossi ganhou em ter-
ceiro lugar. Como prê-
mio, eles receberam R$ 700, 
R$ 500  R$ 300, respectivamente.

falou sobre o cruzamento de in-
formações e a Malha Fina. Cerca 
de 30 pessoas estiveram presen-
tes na apresentação. Para Adiel 
Barbosa, analista judiciário do 
TRE e associado da ASTREMG, 
a atividade foi muito proveito-
sa. “A palestra foi ótima! Pude 
esclarecer dúvidas particulares 
sobre o assunto. Senti confiança 
no palestrante, que demonstrou 
ter muito conhecimento sobre 
o tema”, afirmou.

térreo do prédio da Associação, 
onde antigamente funcionava 
o Banco Santander. Recém-
reformado, o espaço inicialmente 
servirá como sala de estudos 
para o curso de inglês que será 
oferecido pela organização. 

ta em um local mais amplo e com 
capacidade para abrigar mais pes-
soas. Assim que for escolhido, a 
entidade divulgará mais informa-
ções sobre o local. 

enviar uma foto do mesmo com 
nome, setor, ramal e valor para 
o e-mail bazar@astremg.org.br. 
Com o mote “Desapegue!”, o 
objetivo da iniciativa é ajudar 
na compra e venda de pro-
dutos a um preço acessível e 
despertar nas pessoas o con-
sumo consciente. 

Atualmente, estão dispo-
níveis para venda seis jogos 
para Nintendo Xbox 360, uma 
jaqueta masculina Hugo Boss 
e uma jaqueta de motociclis-
ta Xemelent seminova, com 
valores que vão de R$ 180 a 
R$ 900. Para mais informa-
ções, acesse a nossa página: 
www.astremg.org.br. 
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DEPOImENtOs

Paixão pelo que faz

Admiração e respeito

Kellen Irffi de Andrade Carvalho, servidora na secretaria judiciária do TRE

Maria de Fátima Camarano de Minas, servidora no gabinete da secretaria de informática do TRE

“Conheci a ASTREMG na 
época em que o Tribunal era 
concentrado em um único pré-
dio, juntamente com algumas 
zonas eleitorais. Como o núme-
ro de funcionários também não 
era tão expressivo, o convite 
para participar da Associação 
era feito pelos próprios colegas. 
um incentivava o outro e aí a 
divulgação acontecia.

Não sei se a gente escolhe 
o serviço público ou se a vida é 
que escolhe ele pra gente. Pro-
curamos essa carreira porque, 
de alguma forma, essa escolha 
atende nossos padrões de ex-
pectativa - carga horária defini-
da, estabilidade, pensão, salário 
certo, enfim, abdicamos de for-
tes emoções da iniciativa priva-
da, de arriscar para ganhar mais, 
de viajar muito, de expandir nos-
so potencial na direção que qui-
sermos. É porque, queiramos ou 
não, a decisão do nosso coração 
foi de estar aqui! E se a maioria 
de nós não está aqui de passa-
gem, se veio para ficar, por que 
não fazer com que seja bom?

Ao vermos que aqui é 
onde vamos envelhecer, nos 
deparamos com o quanto de-

“Sou associada desde 2005, 
mas, por motivos particulares, 
fiquei afastada por um tempo. 
Me associei à ASTREMG por-
que gosto de interagir com 
meus colegas e conviver so-
cialmente com eles dentro e 
fora do ambiente de trabalho, 
bem como nos eventos. E a 
entidade me proporciona isso 

Enfim, precisamos saciar nosso 
inevitável instinto, referendado 
pela razão, de fazer parte, de 
pertencer a uma unidade maior. 

Nesse contexto, vejo uma 
associação como uma oportu-
nidade para sermos mais fortes: 
podemos pleitear melhores con-
dições de trabalho, desenvolver 
estratégias para driblar o stress, 
conviver mais harmoniosamen-
te, proporcionar aos nossos 
familiares e entes queridos mo-
mentos de lazer, compartilhar 
experiências e nos qualificarmos 
pessoal e profissionalmente.

Nossa associação oferece 
hoje muitos benefícios. Pessoas 
que estão no mercado de tra-
balho e atuam sozinhas ou em 
pequenos grupos não têm esse 
privilégio. Dá para imaginar o 
quanto gostariam de ir a uma 
festa de grande porte? Só se 
alguém casar. Confraternização 
de Natal com buffet e música 
ao vivo? Nem pensar, porque é 
pouca gente. Comemoração de 
Dia das Mães, Pais, das Crian-
ças? Esquece. Bombons, flores, 
palestras, mimos? Sem chance!  
Aqui nós temos comodidades 
que merecem destaque: quer 

cando novas parcerias, novos 
contatos e uma aproximação 
cada vez maior entre o asso-
ciado e Associação.

Cabe ressaltar por fim, o 
atendimento acolhedor, gentil 
e atencioso com que os cola-
boradores da Associação ofe-
recem a seus associados.

Parabéns a toda equipe!!!”

pendemos uns dos outros para 
viver melhor. Somos seres indi-
viduais, mas estamos imersos 
na sociedade! Entendo que nós, 
servidores públicos, somos de-
tentores de um forte vínculo 
entre a própria individualidade 
e a sociedade, na medida em 
que há uma certa fusão da ins-
tituição onde trabalhamos com 
nosso próprio projeto de vida, 
a nossa maior expressão.

Não bastasse essa pecu-
liaridade da nossa profissão, 
compartilhamos uma realidade 
em que o Poder Público dei-
xa muitas lacunas e a vida em 
comunidades organizadas dei-
xa de ser apenas uma opção 
para se tornar uma demanda. 
A título de exemplo, enquanto 
inúmeros países têm programas 
de reconhecimento para pes-
soas idosas, nós as descartamos 
como um produto sem valor. 
inevitavelmente, não podemos 
nos furtar da participação na 
sociedade e nos problemas que 
acontecem à nossa volta, come-
çando pela nossa própria rua e 
indo até as questões ambien-
tais, como os assuntos relacio-
nados às mudanças climáticas. 

com muita eficiência.
Além desse convívio, a 

Associação - por intermé-
dio dessa nova gestão - nos 
oferece convênios, palestras, 
feiras, entre tantos outros 
benefícios. O que venho per-
cebendo nessa nova diretoria 
é a disponibilidade e a vonta-
de de melhorar sempre, bus-

usar a internet do seu celular? 
Não precisa usar seu pacote 
de dados: tem wi-fi! Preocupa-
se com o descarte das pilhas 
e baterias? Quer vender algo? 
Descontos, convênios, compras 
coletivas, diversão? Certa vez, 
uma colega nossa, ganhadora 
de um concurso da ASTREMG, 
assim descreveu a associação: 
“Gente que cuida de mim”. E 
é assim que eu vejo a entidade.

Por falar em gente, as pes-
soas só se desenvolvem em 
um contexto multicultural e, 
para que haja esse intercâm-
bio, necessitamos estar orga-
nizados. É fato o engajamento 
atual da nossa associação com 
movimentos sociais significati-
vos, também ligados à saúde e 
sustentabilidade e é assim que 
funciona: as pessoas agem no 
meio, e o meio age nas pessoas. 
Como cada um quer buscar em 
si o que tem de melhor, nada 
como buscar a transformação 
individual, alcançar a institu-
cional e almejar a social. Saber 
ser ajudado, poder contar com 
alguém e ter a certeza de que 
não é só você para mudar o 
mundo é algo reconfortante!” 
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Associação terá filial do Sicoob Coopjus ASTREMG incentiva a prática de esportes
Novo posto de atendimento oferecerá os serviços financeiros da cooperativa 

Com o objetivo de ofe-
recer ainda mais comodidade 
para os associados na hora 
de utilizar os serviços finan-
ceiros do Sicoob Coopjus, a 
ASTREMG anunciou mais uma 
parceria com a cooperativa, que 
atende aos integrantes do Po-
der Judiciário e das instituições 
Jurídicas da união em Minas 
Gerais. Para isso, será inaugu-
rado um Posto de Atendimento 
(PA) na sede do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE), localizado 
no bairro Cidade Jardim. A pre-
visão é que o posto entre em 
funcionamento ainda no pri-
meiro semestre desse ano.

Quem é adepto da prática 
esportiva já tem um compromis-
so agendado com a ASTREMG. 
Este ano,  a Associação estimula-
rá a participação dos associados 
na quarta edição da Corrida da 
Cooperação, que acontecerá no 
dia 04 de julho, na Lagoa da Pam-
pulha. A atividade será realizada 
também em comemoração ao 
Dia internacional do Cooperati-
vismo, festejado em todo o mun-
do no primeiro sábado de julho. 
A expectativa é que o recorde, 
alcançado em 2014, de quatro 
mil participantes da competição, 
seja superado. Mais informações 
sobre o evento e como se inscre-
ver serão divulgadas em breve.

Mostrando que já estão no 

O PA será composto por 
um caixa eletrônico e conta-
rá também com a presença de 
um profissional, responsável por 
auxiliar os clientes na hora de 
realizar ações e tirar possíveis 
dúvidas sobre assuntos como 
transações, depósito e saque. A 
ASTREMG dá as boas-vindas ao 
Sicoob Coopjus e convida os as-
sociados a conhecer os serviços 
oferecidos pela cooperativa, que 
conta hoje com cerca de 2.800 
mil membros e oferece serviços 
diversos, como empréstimos, 
investimentos, consórcios, pou-
pança, previdência, conta-cor-
rente, entre muitos outros.

ritmo esportivo, associados da 
ASTREMG participaram da Cor-
rida Araújo BH, realizada no dia 
29 de março. O evento, promo-
vido em comemoração aos 109 
anos da Drogaria Araújo, dispo-
nibilizou um espaço com vários 
estantes com diversas atrações 
gratuitas como demonstração de 
produtos, exames e orientações 
de alongamentos e exercícios.

VEm AÍ

facebook.com/astremg

Av. Prudente de Morais, 320
Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG

(31) 3342-1088 | (31) 3307-1363

Associação dos Servidores dos Tribunais 
Regionais Federais de Minas Gerais

Contato principal: contato@astremg.org.br 
Sugestões de filmes: locadora@astemg.org,br

Reclamações e sugestões: ouvidoria@astremg.org.br
Indicações de parceiros: parceria@astremg.com.br

www.AstrEmg.Org.br


