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O ano de 2015 foi marcado pela greve dos 
servidores dos Tribunais Regionais Federais. 
Sem reajuste salarial desde 2009, um aumento 
de 53% a 78,5% foi proposto no Projeto de Lei 
da Câmara nº 28/2015. Quando faltava apenas a 
sanção presidencial para que ele fosse aprovado, 
veio o veto. Sob a justificativa da manutenção do 
equilíbrio fiscal brasileiro, a presidente Dilma 
Rousseff vetou integralmente o Projeto, e sua 
decisão foi mantida pela Câmara dos Deputados. 
A insatisfação com o resultado foi apenas o ponto 
de ignição para três meses de uma greve que, no 
fim, acabou sem suas reivindicações atendidas.

Durante esse tempo, a Astremg procurou        
estar próxima dos servidores. Seja no apoio aos 
atos realizados, seja nos diálogos com os par-
lamentares, a Associação dedicou suas forças 
para esse propósito. Por causa disso, muitos dos 
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projetos que estavam planejados para 2015 fo-
ram deixados de lado em prol da luta do servidor.

O clima para 2016, porém, é otimista. Da 
mesma forma que o ano se inicia com a espe-
rança de novas negociações a favor do reajuste, 
a Astremg agora pode se voltar para seu maior 
bem: os associados. O objetivo é continuar lutan-
do pela valorização dos servidores dos Tribunais 
e trazer cada vez mais benefícios que lhes sejam 
úteis no dia a dia.

Para isso, os serviços e atividades que já 
eram feitos serão mantidos e ampliados, com 
ênfase na execução de diversos eventos ao longo 
do ano. Só para se ter uma ideia do que foi feito 
até agora, nesses quatro primeiros meses foram 
realizadas palestras sobre a saúde da mulher e 
sobre imposto de renda, além de um curso de 
maquiagem.  E muito mais ainda está por vir.
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Se você sempre teve vontade de fazer 
aulas de pilates e faltava tempo, esta é a 
hora. A Astremg firmou uma parceria com 
a Soft Pilates, que oferecerá aulas no pré-
dio ao lado da Associação (av. Prudente de 
Morais, 290, 6º andar). Mas atenção, novas 
turmas só serão abertas se houver inte-
resse dos associados. Caso queira saber 
mais sobre as aulas ou se inscrever, envie 
um email para contato@astremg.org.br.

O pilates, que caiu no gosto popular 
nos últimos anos, é uma atividade de con-
dicionamento físico, com objetivo fitness ou 
de reabilitação. Na parte fitness, a ideia é 
diferente de uma academia. Saem a perda 
de peso e o crescimento físico, entram a 
tonificação de músculos e o ajuste fino das 
medidas corporais.

A parte de reabilitação, porém, é a mais 
destacada pelos praticantes. De acordo com 
Fabrício da Silva Caetano, administrador 

Comece agora mesmo a se exercitar

Aulas de pilates para os associados

Curso tem duração de seis meses

Faça inglês no Tribunal

Caso você tenha mudado de endereço, telefone ou 
email, atualize seu cadastro na Astremg. Basta acessar 
www.astremg.org.br/recadastramento e preencher o 
formulário. Se preferir, pode comparecer pessoalmente 
à sede para alterar suas informações. Esses canais 
ficam abertos o ano inteiro e são importantes para 
que você fique por dentro de todas as ações realizadas 
para os associados.

Não perca nenhum comunicado da Associação

Atualize seu cadastro

FIQUE POR DENTRO

da Soft Pilates, isso acontece porque uma 
avaliação minuciosa é feita pela equipe de 
fisioterapeutas da clínica. "O objetivo des-
sa avaliação é detectar na pessoa algum 
tipo de desvio postural ou alguma questão 
múltiplo-esquelética que possa impactar 
na saúde dela no futuro, além de localizar 
qualquer tipo de dor que ela sinta, como 
por exemplo uma dor nas costas, uma dor 
no ombro, punho". 

Com essa avaliação em mãos, os exer-
cícios são voltados para a necessidade da 
pessoa. É por isso que não há contraindica-
ção para a realização do pilates, pois cada 
caso é tratado individualmente. "Quem tem 
dor fica muito apaixonado com o pilates 
porque resolve o problema. É quase que 
mágico, as pessoas estão sentindo dores 
há anos, já se acostumaram à dor e nada 
resolve. Então elas vêm aqui e dizem ‘Não 
acredito que a minha dor sumiu’. Tudo por-

que nossa base é fisioterapêutica".
Para aproveitar essa nova parceria, 

basta ser associado à Astremg ou ser pa-
rente de algum filiado. As sessões serão 
realizadas duas vezes por semana, no valor 
de R$160,00 mensais.

Você já conhece a parceria entre a Astremg e o 
Personal Curso de idiomas? Voltada para os associados, 
ela é a oportunidade de fazer um curso de inglês sem 
sair do Tribunal. Novas turmas serão ofertadas a partir 
de maio, sempre às sextas-feiras, das 10h30 às 12h. 

Quem tiver interesse pode enviar um email para 
contato@astremg.org.br e agendar uma entrevista 
para avaliar o conhecimento do idioma. O custo pode 
ser dividido em até 5 parcelas mensais de R$130,00.

A Astremg agora possui uma poltrona de massa-
gem exclusiva, instalada no edifício sede do TRE (Av. 
Prudente de Morais, 100). Cada associado tem direi-
to a uma ficha semanal, que garante a utilização por 
8 minutos. Os interessados podem procurar a sede 
da Associação para retirar a ficha ou fazer o pedido 
através do www.astremg.org.br/servicos/pedidos. As 
entregas serão feitas segundas e quintas-feiras, das 
12h40 às 13h20.

Chega de estresse
Nada como uma boa massagem para relaxar
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EVENTOS PASSADOS

Ainda em celebração ao dia da mulher, a Astremg realizou 
um curso de automaquiagem sob o comando de Patrícia 
Santos. Realizado na sede da Associação, o curso contou 
com a presença de 15 mulheres, que tiveram a oportunida-
de de aprender os passos essenciais para a higienização 
da pele e quais as formas mais práticas de fazer uma boa 
maquiagem sem precisar ir a um salão de beleza.

30 DE AGOSTO

Um toque de blush

Arquivo ASTREMG

Os associados que compareceram à pa-
lestra "Imposto de renda 2016 - Tudo que você 
precisa saber para fazer a declaração" já não 
têm mais dúvidas na hora de prestar contas à 
Receita Federal. 

Realizadas nos dias 30/03 (na Justiça 
Federal) e 13/04 (no auditório do TRE), elas 

30 DE MARÇO E 13 DE ABRIL

Cara a cara com o Leão

são fruto da parceria entre a Astremg e o Sicoob 
Coopjus. Durante duas horas, o professor e 
consultor da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, José Ramos dos Santos, conversou 
sobre o passo a passo a ser seguido na hora 
de fazer a declaração e esclareceu as dúvidas 
vindas da plateia.
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8 DE MARÇO

Para as mulheres
Para celebrar o dia internacional das mu-

lheres, a Astremg promoveu duas palestras 
que reuniram um grande público no auditório. 
Na primeira delas, a consultora em bem estar 
Simone de Las Casas fez diversos exercícios 
de yoga e conversou sobre como se livrar do 
estresse do dia a dia. A segunda foi ministrada 
pelo médico da Unimed Claudio Tannús, que 
deu várias dicas de saúde específicas sobre 
o corpo da mulher. 

Arquivo ASTREMG
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O que vem por aí
Um dos efeitos colaterais da greve de 2015 foi o prejuízo ao calendário de eventos da Associação. Algumas festas 
deixaram de ser realizadas e, para o ano de 2016, muito precisou ser reformulado. Uma novidade não tão boa é 
sobre a festa junina da Astremg, que devido à crise econômica atual, somada aos 10 anos sem aumento da mensa-
lidade, precisou ser cancelada. As outras, porém, foram mantidas. Confira o calendário de eventos para este ano:

5 DE NOVEMBRO

Festa da Família

Uma das maiores mudanças no calendário 
de festas da Astremg diz respeito à Festa 
da Família. Ela vem para substituir as festas 
das mães, dos pais e das crianças, de modo 
a poder celebrar todos as organizações fa-
miliares existentes. Ela será realizada no dia 
5 de novembro, das 13h às 18h, no Espaço 
Helen Aguiar (Rua Istambul, 170 - Braúnas).

17 DE NOVEMBRO

Encontro dos Aposentados

Nada como matar a saudade daqueles 
colegas que já se retiraram do trabalho. 
A oportunidade perfeita para isso é o 
Encontro dos Aposentados, que este ano 
acontecerá no dia 17 de novembro, das 19h 
às 22h, na paróquia Santo Inácio de Loyola 
(Rua Bernardo Mascarenhas, 187 - Cidade 
Jardim).

26 DE NOVEMBRO

Festa de Confraternização

Após o sucesso do ano passado, quando 217 
pessoas festejaram o fim de 2015 ao som da 
banda Yuppie, a Festa de Confraternização 
está de volta. Ela será realizada no dia 26 de 
novembro, das 22h às 4h, novamente no tra-
dicional Esporte Clube Sírio de Belo Horizonte 
(av. Antônio Abrahão Caran, 350 - Pampulha). 
Para deixá-la ainda melhor, uma pesquisa de 
opinião foi realizada com os associados e servi-
rá de base para as melhorias trazidas em 2016. 
Os detalhes serão divulgados nos próximos 
meses, então não perca nenhuma informação.

EVENTOS FUTUROS
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SUA ASTREMG

Para uma melhor identificação dos associados perante nossos 
parceiros, a Astremg irá disponibilizar uma carteirinha para todos 
os membros. Para adquiri-la, basta fazer o pedido através do email 
contato@astremg.org.br. Não há necessidade de enviar nenhum 
dado adicional ou foto. É só indicar que você deseja recebê-la, sem 
custos para o associado.

Foi firmada no fim de abril uma parceria com 
a Associação dos Servidores do Legislativo 
do Estado de Minas Gerais (Aslemg). Agora 
os membros da Astremg podem usufruir 
de diversos benefícios, como o acesso à 
lanchonete, ao restaurante com serviço 
de self service e ao Espaço Cultural da 
Associação parceira, que conta com aulas 
de pilates, dança de salão, zumba e mus-
culação, além de tratamentos estéticos 
(massagens, drenagens linfáticas, limpezas 
de pele, depilação e pelling), scotch bar e 
salão de jogos. Os benefícios já podem ser 
aproveitados, então não perca tempo.

A antiga reivindicação dos associados por uma internet wi-fi no 
prédio 100 será atendida. Com a autorização da Diretoria Geral 
do TRE, em breve ela será instalada. A ideia agora é ampliar 
para o prédio dos cartórios de BH, localizado na Av. do Contorno, 
e também para o Centro de Apoio, na BR 040.

Faça a carteirinha

Astremg + Aslemg Internet no 100

A Astremg possui um espaço onde atualmente são vendidos pães de 
queijo a preço promocional para os associados. Esse espaço ficará 
vago e será aberto aos interessados em ocupá-lo com o mesmo 
propósito: vender o pão de queijo a preço de atacado. Para isso, o 
responsável precisará dispor de um freezer vertical ou horizontal 
(0,78 x 0,65m) para ser colocado no local. Os interessados devem 
enviar um email para contato@astremg.org.br, pelo qual também 
serão tiradas as possíveis dúvidas.

Oportunidade de negócio
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As calçadas de pedra pé de moleque guiarão os mem-
bros da Astremg por uma das mais charmosas cidades 
de Minas, que une história, cultura e alta culinária como 
poucas. Sob a batuta de um guia turístico especializa-
do e cadastrado na Embratur, a Associação fará um 
passeio por Tiradentes, com direito a acomodação na 
pousada Pouso das Gerais, café da manhã e duas re-
feições (uma no sábado e outra no domingo). O ônibus 
sairá às 20h do dia 1º de julho, sexta-feira, e retornará 
no domingo, dia 3, às 14h, com uma parada de 2 horas 
em Resende Costa para que os associados possam 
fazer compras. Os interessados devem enviar um email 
para contato@astremg.org.br para obter mais infor-
mações. Lembrando que o passeio só será possível se 
25 pessoas, no mínimo, se manifestarem. Então chame 
os amigos e faça as malas para um passeio que tem 
tudo para se tornar inesquecível.

Visita a Tiradentes
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PERFIL

Mércia Edite de Souza, servidora aposentada da Seção de Contabilidade/Secretaria de Orçamento e Finanças do TRE

A vida plena pós aposentadoria

No dia da entrevista, Mércia estava 
em São Paulo. "É que minha netinha tem 
só um ano e pouco. Ela está adoentada e 
não pôde ir à aula, então estou por con-
ta", justificou. Sair de Belo Horizonte sem 
passagem de volta não foi uma realidade 
possível durante os 23 anos dedicados ao 
TRE. Agora, com a aposentadoria, ela pode.

Mércia ingressou no serviço público 
em 1992, com a intenção de criar as fi-
lhas com tranquilidade em uma época de 
crise. "E foi a melhor coisa que fiz", conta. 
No dia da posse, porém, o primeiro susto. 
A responsável pelo Recursos Humanos 
perguntou sobre o conhecimento dela em 
informática. "Ai meu Deus do céu, já vão 
me demitir! Nunca nem tinha visto um com-
putador, se me perguntassem se ele era 
redondo ou quadrado, eu não tinha ideia". 
O jeito era mostrar boa vontade e dizer que 
aprendia rápido. Foi alocada na Secretaria 
de Informática.

Sua associação à Astremg veio mais 
ou menos na mesma época, por indica-
ção do chefe. "Seria bom você cadastrar, 
a Associação defende os interesses da 
gente", ele disse. Mércia seguiu o conse-
lho. No primeiro mês de Tribunal ela já se 
associou e nunca mais saiu. Apesar de ser 

uma pessoa caseira e não usufruir tanto 
das festas e confraternizações, "sempre 
achei que a Associação estava do lado do 
servidor, então foi interessante tê-la".

Foram dois anos na informáti-
ca até ser transferida para a recém 
criada Coordenadoria de Educação e 
Desenvolvimento (CED). Foi nela que teve 
contato com aquele projeto que chama 
de "o meu maior tesouro no Tribunal", a 
urna eletrônica. Lançada em 1996, a urna 
substituiu as cédulas de papel e deu segu-
rança e agilidade para o processo eleitoral. 
‘Eu tive o privilégio de trabalhar com ela 
desde o início. A gente dava treinamento 
para os mesários e isso para mim foi um 
privilégio". O orgulho foi tanto que, até os 
seus últimos dias no Tribunal, Mércia ainda 
trabalhava com a urna e, principalmente, 
com a biometria.

Mas após todos esses anos, percebeu 
que era hora de se aposentar. Aposentar: 
uma palavra que gera medo aos servidores 
e que Mércia encararou com a serieda-
de que um momento tão importante 
merece. A um ano da data marcada, pro-
curou a Secretaria de Gestão de Pessoas. 
"Perguntei se eles tinham algum programa 
com aqueles servidores que estavam em 

vias de aposentar. Eles responderam que 
não. Essa foi a mesma coordenadoria que 
ajudei a criar, que deveria ajudar os servi-
dores. Para minha surpresa, eles falaram 
que não e ficou por isso mesmo".

A falta de suporte fez com que ela 
precisasse planejar sozinha toda a apo-
sentadoria. "Me preparei emocionalmente 
para isso. Financeiramente, achei que não 
era motivo para ficar lá o resto da vida 
como meus colegas costumam ficar, com 
medo de perder os benefícios". Após a sa-
ída, buscou atividades que trazem contato 
com a família e com ela mesma. Passou 
um mês inteiro com as netas, fez check up 
completo para verificar a saúde, reformou 
a casa, passou o Natal com a família, com-
prou passagens só de ida e viveu sem a 
preocupação de voltar. Um processo cons-
tante de auto conhecimento e que abre 
portas para um futuro ainda incerto. 

"Com essa liberdade de tempo, posso 
fazer o que quiser com o resto da minha 
vida. Ainda sou muito jovem. Tenho tem-
po, tenho liberdade, tenho saúde e tenho 
dinheiro que pode me levar para onde eu 
quiser. Se as pessoas descobrissem o quão 
importante é isso, acho que elas aposen-
tariam com mais tranquilidade".

Arquivo Astremg

Alexandre Silva, servidor da 7ª Vara da Justiça Federal

Os laços que criei

Há cerca de um ano, a Astremg passou 
a oferecer seus benefícios também aos ser-
vidores da Justiça Federal. A decisão foi 
fruto de um sonho antigo e concretizada a 
partir de uma série de reuniões entre os en-
volvidos. E foi através delas que Alexandre 
Silva travou seus primeiros contatos com 
a Associação.

Servidor da Justiça Federal desde 1993, 
ele foi convidado por um colega de trabalho 
para participar das reuniões e, assim que foi 
possível, se associou. "Sempre acreditei que 
essas associações eram uma forma de inte-
gração daqueles que compõem a categoria 

funcional. O principal motivo que vejo em 
me associar é essa integração, essa troca 
de experiências pessoais que se tem pelo 
contato nos eventos que a Astremg faz".

Para ele, inclusive, essa é a grande di-
ferença entre a Associação e um sindicato. 
"Apesar dele se esforçar e fazer muitas 
atividades no sentido pessoal, uma asso-
ciação tem um olhar mais humano e menos 
carregado dessa demanda da categoria". 
Sai o foco direto na luta pelos direitos do 
trabalhador, entram os laços pessoais. E, 
para Alexandre, isso é o que mais lhe agra-
da na Astremg.
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TRANSPARÊNCIA

Em processo
2249196-89.2012.8.13.0024 
4ª Vara Cívil/TJMG - Exibição de documentos contra 
ex-presidente da Astremg, que está em posse de do-
cumentos da Associação . Em andamento desde 2012, 
o processo foi concluído e os seguintes documentos 
foram entregues à Associação: Relatório Ficha Analítica 
por funcionário; Cópia do Balancete de 04/2012; Cópia 
do Plano de Contas Atual; Cópia da declaração de IR 
2011; Cópia da última DCTF entregue; Cópia da DIRF 
2012; Cópia da RAIS 2012.

2685761-84.2012.8.13.0024
34ª Vara Cívil/TJMG - Cobrança contra ex-presidente, 
ex-tesoureiro e ex-funcionário por pagamentos indevi-
dos – Um pedido de citação por hora certa foi solicitado, 
porém o juiz indeferiu com a justificativa de que não há 
suspeita de ocultação do 3º réu e, por isso, o Oficial 
de Justiça não possui permissão legal para a citação. 
Foi determinado o apensamento deste processo ao de 
número 2902968-15.2012.8.13.0024, por haver conexão 
entre eles.

2902968-15.2012.8.13.0024
28ª Vara Cívil/TJMG - Ação movida por ex-presidente 

para prestar contas reprovadas em Assembleia – O 
mandado foi juntado em 06/11/2013, com o ofereci-
mento de contestação dentro do prazo. Uma petição 
requerendo a prova pericial contábil foi juntada em 
fevereiro de 2014. Em 19/03/2015, foi publicado o 
despacho determinando o apensamento a estes autos 
do processo de número 2685761-84.2012.8.13.0024.

0050011-94.2012.4.01.3800 (substituído 
pelo processo 69523-29.2013.4.01.3800)
17ª Vara Federal - Ação contra a União Federal para 
equiparação dos valores do auxílio alimentação e o 
ressarcimento retroativo da diferença. A sentença julgou 
improcedente o pedido em 17/12/2015. Uma apelação 
foi interposta em 23/02/2016. O processo foi remetido 
ao TRF1 em 01/04/2016.

0057199-41.2012.4.01.3800 (substituído 
pelo 0045147-76.2013.4.01.3800)
14ª Vara Federal - Ação contra a União Federal para 
questionar a dedução de imposto de renda sobre o 
auxílio-creche e o ressarcimento retroativo da dívida 
gerada. Foi apresentada a impugnação à contestação 
em 29/01/2014. Nela, a União reconheceu os pedidos 

autorais para os servidores que receberam o auxílio 
pré-escolar para dependentes de até 5 anos de idade. 
Encontra-se concluso para relatório e voto. 

0004102-92.2013.4.01.3800
10ª Vara Federal - Equiparação dos valores de auxílio 
pré-escolar e ressarcimento retroativo por parte da 
União Federativa da diferença gerada. O caso foi jul-
gado improcedente. Uma apelação foi interposta pela 
ASTREMG, com contrarrazões apresentadas pela União. 
No momento, aguarda remessa para TRF1.

674-46.2013.503.0023
23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG - Ação 
trabalhista prestada por ex-gerente contra a Associa-
ção. Houve o julgamento definitivo do processo juizado 
e a Astremg teve êxito total, sem possibilidade de mo-
dificação da decisão proferida em Brasília, pelo TST, 
que transitou em julgado no dia 26/4/16. O processo 
será arquivado definitivamente pois o autor teve seus 
pedidos julgados improcedentes em todas as instâncias.

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

Endereço:
Av. Prudente de Morais, 320

Cidade Jardim - BH/MG
CEP: 30380-002

Contatos:
(31) 3342-1088
(31) 3307-1363

contato@astremg.org.br

Associação dos Servidores dos
Tribunais Regionais Federais de Minas GeraisASTREMG

Balancete 2015

ATIVO
   CIRCULANTE
      DISPONÍVEL
         CAIXA/BCOS
OUTROS CRÉDITOS
   Cts a receber
   Adiantamentos
   Tributos a recuperar
NÃO CIRCULANTE
   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
      Depósito judicial
INVESTIMENTOS
   Direitos
   Partcipação em outras empresas
IMOBILIZADO
   Bens em operação
   (-) Depreciações/Amortizações

PASSIVO
   PASSIVO CIRCULANTE
      EXIGÍVEL
       Fornecedores
         Obrig. Sociais/Fiscais/Tributárias        
       Contas a pagar
       Outros

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
   Previsão Processo Judicial

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERÁVIT/(DÉFICIT)
  Superávit/(Déficit) Acum. até 04/12
  Superávit/(Déficit) Acum. após 04/12
 Superávit/(Déficit) do Exercício

1.452.055,33
73.331,29
53.895,39
53,895,39
19.435,90
15.767,06
3.668,84

-------------
1.378.724,04
1.139.146,05
1.139.146,05

2.699,35
2.699,35

-------------
236.878,64
289.895,63
(53.016,99)

1.464.645,73
69.197,89
48.191,06
48.191,06
21.006,83
19.096,59
1.908,84

1,40
1.395.447,84
1.156.858,60
1.156.858,60

3.199,35
2.699,35

500,00
235.389,89
293.228,18
(57.838,29)

1º sem/15 2º sem/15
1.452.055,33

131.434,19
131.434,19

1.102,87
4.617,69

125.713,63
-------------

1.139.146,04
1.139.146,04

181.475,10

181.475,10
60.320,32

122.313,88
(1.159,10)

1.464.645,73
159.295,69
159.295,69

1.149,02
5.103,61

153.043,06
-------------

1.156.858,59
1.156.858,59

148.491,45

148.491,45
60.320,32

121.154,78
(32.983,65)

1º sem/15 2º sem/15
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