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O associado Astremg tem descontos exclusivos com os nossos diversos parceiros, tais como: agências de viagens e intercâmbios, academias, 
faculdades, drogarias, pilates, idiomas, arquitetura, beleza e estética, casa de câmbio, dança, despachantes, estacionamento, gastronomias, 
hóteis e resorts, oficinas mecânicas, ópticas, roupas e acessórios, saúde, previdência, serviços contábeis e transportes. 

Todos os benefícios têm como objetivo atender o associado e sua família, oferecendo mais comodidade, bem-estar e economia.

Adriana de Araújo Silva Castro
Adriana Felipe Ferreira
Antônio José Moreira da Silva
Ciro Bastos dos Anjos
Cláudia Aparecida Gonçalves
Domingos Rodrigues Zati
Durval Augusto de Souza Júnior
Elaine Teixeira Franco
Giselle Morais Rocha
Hilton César Campos Aragão
Isaac Vingler

INSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

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

Associação dos Servidores
dos Tribunais Regionais Federais 

de Minas Gerais
Av. Prudente de Morais, 320

Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG
(31) 3342-1088

PRESIDENTE
Frederico Gomes Jabbur
VICE-PRESIDENTE
Maurício Caldas de Melo
SECRETÁRIO
Fabiano Goecking Avelar
TESOUREIRA
Suzana de Souza R. Gama

CONSELHO DELIBERATIVO
Alzira A. Santos
Déborah Maciel Correa
Helenita Nunes Lima
Luiz Gustavo Marques Florindo
Márcio Magela de Souza Dias
Wellerson Rubens de Amarante

CONSELHO FISCAL
Raimunda C. T. Bortot 
César Elisio Guimarães
Adriane Ferreira Matos

INFORMATIVO
DIAGRAMAÇÃO
Alisson Medina
REDAÇÃO
Maria Luíza Hastenreiter 
PROJETO GRÁFICO
Fábio Megale
Jéssica Soares
IMAGENS
Astremg e Internet

Jacqueline Almeida Mendes
Janaína Dias dos Santos
Keli Alexsandra Oliveira Chimicatti
Laine Campos Vieira Alves
Leonardo Pinheiro Ribeiro
Leonardo Estanislau Prata
Márcia Aparecida da Silva
Maria de Carvalho Sobrinho
Maria Margarete Borges
Marina Rosália Nogueira Silva
Nágila Raquel Aguiar Ferreira

TRE

Justiça Federal Edmilson de Oliveira
Luciane Goulart Almeida
Marcus Vinicius de Siqueira Dornellas

Terceirizados TRE

FIQUE POR DENTRO

Aproveite a poltrona de massagem instalada no edifício-sede do TRE.
A poltrona foi inaugurada oficialmente pelo presidente do TRE  
Desembargador Domingos Coelho, no dia 29 de novembro.
Cada associado tem direito a duas fichas semanais e cada uma delas 
garante a utilização por cinco minutos. Os interessados podem procurar 
a sede da Associação para retirar as fichas ou fazer o pedido através 
do site  www.astremg.org.br/serviços/pedido.

Os pedidos solicitados pelo site  serão entregues somente às se-
gundas e quintas-feiras, das 12h40min às 13h20min.

Chega de estresse
Hora de relaxar e aliviar o estresse!

Viajar, receber estrangeiros em casa, fazer amigos, entender 
filmes e músicas ficará muito mais fácil. O curso de inglês da 
ASTREMG prepara seus alunos para todas essas situações, além 
de ser prático e voltado para conversação. 

Faça um teste de nivelamento e descubra qual a melhor turma 
para você !

Aula de inglês
Quer aprender inglês?

Da esquerda para a direita: O diretor geral do TRE Adriano Denardi Junior, 
o Desembargador Domingos Coelho e o presidente da ASTREMG, Frederico 
Gomes Jabbur.

Rosimeire Alves de Oliveira
Sarah Gonçalves Fonseca
Thaís Maria Siqueira de Carvalho

Arnaldo Silva Mendes
Cláudia Castilho Sales Laia
Eloísa Cruz Moreira de Carvalho
Marlene Costa Cadete

Por que se associar?



EVENTOS PASSADOS

Em comemoração ao Dia do Servidor, no mês de outubro, a Astremg sorteou para os associados cinco voucher’s do restaurante 
Outback Steakhouse.

A associação também participou, no mesmo mês, da "Semana de Comemoração do Dia do Servidor Público" junto ao Tribunal 
 Regional Federal. Foi uma semana com diversas atividades, palestras, workshops, seminários, bazar, coral e sorteios de brindes.

Ainda em comemoração à mesma data, no TRE, a associação prestigiou a premiação do concurso de fotografia "Retratos da Minei-
ridade" e homenageou os aposentados, presenteando-os com uma linda placa de prata, em agradecimento aos anos trabalhados e 
serviços prestados ao órgão.

Semana do Servidor
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Recém-aposentados foram homenagiados durante o evento A neurocientista Carla Tieppo, ministrou a palestra “As contribuições da Neurociência 
para o autoconhecimento e a comunicação”

Os aposentados foram presenteados com uma placa, em reconhecimento aos serviços 
prestados ao órgão.

Muitos servidores prestigiaram o evento
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Viagem a Tiradentes

Foi um sucesso a viagem realizada à cidade de Tiradentes, entre os dias 1 a 3 
de julho.  Além da boa comida, lindas paisagens e boa hospedagem, o grupo, 
formado por servidores e seus familiares, teve a oportunidade perfeita para 
se unir  e criar  um  laço de amizade e convivência que, muitas vezes, não são 
alcançadas no ambiente do serviço. Foram muitas risadas, bons momentos, 
boas companhias e várias fotos tiradas. 
Enfim, todos voltaram com muitas histórias e recordações.
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EVENTOS PASSADOS
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Festa da Família
6 de Novembro

A Astremg realizou, no ultimo dia 5 de novembro, a 
1ª festa da família, no Espaço Hellen Aguiar – Bairro 
Braúnas, onde se reuniram cerca de 280 pessoas, entre 
adultos e crianças. Foi uma festa com muita  diversão, 
músicas ao vivo e entretenimentos para todas as idades, 
incluindo um disputado torneio de sinuca e truco, com 
premiações de troféus para os ganhadores.

Sucesso total! Assim foi a festa de confraterni-
zação da Astremg no Esporte Clube Sírio de Belo 
Horizonte,  no dia 26 de novembro de 2016. A festa 
contou com a participação de 320 convidados, todos 
superanimados, que dançaram a noite inteira ao som 
dos mais variados ritmos tocados pela Banda WKS.

Festa de Confraternização
26 de Novembro

Encontro dos Aposentados
17 de Novembro

Uma noite marcada por boas conversas, encontros, 
 reencontros e muita música.
Assim foi o 3º Encontro dos Aposentados e Pensionistas 
 promovido pela Astremg no salão da Paróquia Santo Inácio 
de Loyola, no dia 17 de novembro. 
No evento, a Sicoob Coopjus sorteou um voucher   restauran-
te no valor de 300 reais e os associados Maria das Graças 
 Assis Quintão e Durval Augusto de Souza Júnior, fizeram 
uma  participação recitando belas poesias e sorteando aos 
 colegas exemplares de suas obras.

A ASTREMG, mais uma vez, fez a compra coletiva das Sombrinhas 
Fazzoletti. Foram compradas 263 sombrinhas no valor total de 
R$ 7.943,33, com desconto, no último mês de dezembro.
Já estamos programando uma nova compra para o mês de março. 
Entre no nosso site  e fique atento à data para fazer o seu pedido. 
Não perca a chance de adquirir a sua. 

Sombrinhas Fazzoletti
Sinta-se bem na chuva

A associada Maria das Graças Assis Quintão recitando suas poesias



O QUE VEM POR AI

No dia 8 de abril a Astremg fará a sua 4ª Caminhada Ecológica.
O local escolhido foi a Serra da Moeda – Vilarejo de Marinho, em um 
trecho de 9Km de muitas paisagens bonitas e um visual panorâmico 
de 360º da região. O percurso passa por uma pequena corredeira de 
água cristalina que permite aos participantes se refrescarem do calor.
Acesse o nosso site www.astremg.org.br e saiba como fazer a sua 
inscrição. As vagas são limitadas. Não perca essa oportunidade!

Caminhada Ecológica
Vem aí a Caminhada Ecológica 2017

Palestras
Março

A ASTREMG, em parceria com a Sicoob Coopjus, promoverá, no primeiro 
semestre desse ano, duas palestras "Educação Financeira para Crianças e 
Adolescentes" e "Imposto de Renda".
A primeira palestra terá o objetivo de educar e ensinar as crianças e adoles-
centes os princípios de como gastar e poupar o dinheiro; já a segunda terá o 
intuito de melhorar a saúde financeira dos associados, esclarecendo dúvidas 
para quando forem fazer a  declaração do imposto de renda.

Que tal aprender a preparar entradas leves, práticas e 
saborosas?
Venha participar da primeira confraria da ASTREMG, no 
terraço mais charmoso de BH.
Acesse o nosso site  e saiba como fazer a sua inscrição. 
As vagas são limitadas.
Não perca essa oportunidade!

1° Confraria Astremg
Muitos brindes, ginástica, palestras e workshop  marcarão a semana 
do Dias das Mães na ASTREMG.
O tema apresentado na palestra será sobre a Saúde da   Mulher - 
 disfunções do assoalho pélvico, ministrada pela fisioterapeuta 
 Sabrina Baracho. Teremos dois dias de técnicas de automaquiagem 
com a profissional Patrícia Santos e finalizando a semana, ginásti-
ca terapêutica chinesa Lian Gong, com o pedagogo Virgilei Del Duca 
 Almeida.
Para mais informações, acesse o nosso site  e fique por dentro de 
tudo.

Semana das Mães

Já está agendada para o dia 23 de junho a tradicional festa junina da 
Associação. 
O evento acontecerá no Círculo Militar, a partir das 19 horas, e contará 
com a animada dança de quadrilha, banda musical, comidas e bebidas 
típicas, além de muita diversão para a criançada. Venha participar você e 
sua família! 
Todos os detalhes da festa serão postados no nosso site .  Aguardem! 

Arraiá da Astremg
E este ano a festança promete!

Terraço Libertas
Rua Marília de Dirceu, 192 - Lourdes
Data: 5 de Abril - 18h30min às 22h30min
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TRANSPARÊNCIA

Em processo
2685761-84.2012.8.13.0024
34ª Vara Cívil/TJMG - Cobrança contra ex-pre-

sidente, ex-tesoureiro e ex-funcionário por 

pagamentos indevidos – Um pedido de citação 

por hora certa foi solicitado, porém o juiz inde-

feriu 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 oferecimento 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 determi-
nando o apensamento a estes autos do processo de 
número 2685761-84.2012.8.13.0024. Aguardando 
a realização da perícia.

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 res-
sarcimento 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. Concluso para relatório e voto.

0057199-41.2012.4.01.3800 (substituído pelo 
0045147-76.2013.4.01.3800)
14ª Vara Federal - Ação contra a União Federal para ques-
tionar a dedução de imposto de renda sobre o auxílio-creche 
e o ressarcimento retroativo da dívida gerada. Foi apresen-
tada a impugnação à contestação em 29/01/2014. Pedido 
julgado procedente em 29/08/2014. Apelação interpos-
ta pela União com apresentação de contrarrazões pela 
ASTREMG. Remetido para TRF1.

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 julgado impro-
cedente. Uma apelação foi interposta pela ASTREMG, com 
contrarrazões apresentadas pela União. Remetido para 
TRF1.

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 2016

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

2.195.346,13
1.942.930,91
1.909.066,11
1.909.066,11

33.864,80
20.886,80
12.978,00
-------------

252.415,22
-------------
-------------
3.999,35
2.699,35
1.300,00

248.415,87
306.254,16
(57.838,29)

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/16 1º sem/15
2.195.346,13

154.321,27
154.321,27

3.019,07
5.379,48

145.922,72
-------------

-------------
-------------

2.041.024,86

2.041.024,86
60.320,32
86.260,89

1.894.443,65

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/16 2º sem/15

DECISÃO FINAL DE AÇÃO JUDICIAL DA ASTREMG APÓS 15 ANOS
Após 15 anos tramitando, enfim a ASTREMG teve decisão final favorável em ação movida contra o INSS sobre a cobrança de 
contribuição previdenciária nas faturas da UNIMED. O valor depositado em juízo voltou para a Associação e está depositado 
na conta da ASTREMG na SICOOB COOPJUS. A Diretoria definirá o destino do valor recebido e levará a decisão aos Conselhos 
e aos Associados, via Assembleia, conforme previsão do Estatuto.

Falar com a Astremg ficou mais fácil!
Disponibilizamos dentro da nossa página o 

acesso direto ao chat online.

Atendimento online


