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O associado da 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 Gontijo Figueira
Alberto Rocha Torres
Alessandra Maria de Oliveira
Alexandre Henrique Martins
Alfredo Carlos Quintela
Anderson de Almeida da Conceição
Andreia Santos Da Silveira Matos
Carla Sena Pontes

INSTITUCIONAL

EXPEDIENTE

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

Associação dos Servidores do Tribunal 
Regional Eleitoral 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
Déborah Maciel Correa
Helenita Nunes Lima
Luiz Gustavo Marques Florindo
Márcio Magela de Souza Dias
Wellerson Rubens de Amarante

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

INFORMATIVO
DIAGRAMAÇÃO
Alisson Medina
REDAÇÃO
Maria Luíza Hastenreiter
CORREÇÃO GRAMATICAL
Ericka Manduca Braga
PROJETO GRÁFICO
Fábio Megale
Jéssica Soares
IMAGENS
Acervo Astremg e Internet

Charlene de Costa Chaves
David da Silva Braga
Emilse Rosiane de Ferreira
Fabiola Correa Bradley de Oliveira
Fernanda Rodrigues Cunha
Flavia Roneyde Cerqueira
Henri Rodrigues Zurmely
Janaina Fontes Vieira

TRE
Maristela Martins N. Freitas
Rosa Maria Bellezza
Shirley dos Reis Machado Osorio
Thaise Maia Morais de Azevedo
Valeria Aparecida de Souza Machado
Vanessa Loureiro Silva
Viviane Cristina Capanema Rodrigues
Viviane Henrique Peles de Sousa

FIQUE POR DENTRO

A Astremg preparou em  nosso site um espaço de atenção à 
saúde.

Conheça mais sobre as doenças cardiovasculares, cálculos de 
IMC, calendário de vacinação e muito mais.

Acesse  o menu "saúde" e fique por dentro dessas dicas  valiosas.

Espaço Saúde

Sucesso total nas vendas dos palmitos Barriga Verde.
Saboreie essa delícia! 
Entre em contato com a associação e garanta o seu. 

Temos pronta entrega no valor de R$ 15,00.

Palmito Barriga Verde

Jose Marcelo Guimaraes Rabelo
Karina Marcos Bedran Pinheiro
Klausse Mourão Melillo Lima
Lamartine Kiyoso Bhering
Lazara Aparecida de Castro
Marcos Vinicius Vieira dos Santos
Maria Bruno Domingues Parreiras
Marisa Mansur Messeder

Além da Drogaria Araújo e da Droga Raia, a Astremg também 
fechou parceria com a Drogaria Pacheco. 

Solicite a confecção da sua carteira do convênio pelo e-mail 
 contato@astremg.org.br, e aproveite todos os descontos na 
 compra dos seus medicamentos. 

Convênios com drogarias

Por que se associar?



NOVIDADE

EVENTOS PASSADOS

Caminhada ecológica

No dia 8 de abril, a ASTREMG, em parceria com a CAS, promoveu a 4ª 
  Caminhada ecológica na Serra da Moeda, no Vilarejo de Marinho.
A trilha ofereceu um visual panorâmico de 360º da região. Marinho da Serra 
é um vilarejo simples, de origem quilombola, ainda sem exploração do tu-
rismo. Foram 9km de muita caminhada, esforço físico, paisagens lindas e 
 muita diversão. Após a caminhada, os 14 participantes se deliciaram com um 
 saboroso almoço, servido pelo restaurante Casa da Moeda Velha.

Visita à fábrica da Falke Beer
No dia 13 de maio, a Astremg organizou uma programação diferente, cultural 
e muito animada: visita à fabrica da Falke Beer. Os participantes puderam 
degustar seis diferentes tipos de cervejas e queijos, além de conhecer um 
pouco da história e cultura da cervejaria. Confira as fotos!
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Internet Wi-Fi

Um dos serviços mais solicitados à Associação, a internet wi-fi, já 
está disponível para os  associados lotados no edifício - sede do TRE.
Cada associado tem direito a um cadastro, que pode ser feito 
 diretamente na página de login da rede (botão cadastre-se), ou 
através do whatsapp da Astremg 99596-2052. 

Como acessar:
Localize as configurações de Wi-Fi do seu aparelho, selecione a 
rede da ASTREMG, digite a senha: wifiastremg e conecte. Aguarde 
até que a página de login apareça, digite o nome de usuário, a senha 
e "acessar".
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EVENTOS PASSADOS

Semana do Dia das Mães
Em comemoração à semana do Dia das Mães, a Astremg 
presenteou todas elas com um estojo de maquiagem, além 
de promover um workshop de  automaquiagem para deixá-
las ainda mais belas. Em parceria com o TRE, também pro-
moveu palestras, sorteios de brindes e aulas de terapia 
chinesa "Lian Gong" para todos os servidores. 

Festa junina
23 de Junho

No dia 23 de junho, a Astremg realizou no Clube Circu-
lo Militar a tão esperada e desejada festa junina. Foi 
uma noite repleta de alegrias e animações, com mui-
tas brincadeiras típicas e guloseimas juninas. Cerca de 
300 pessoas dançaram ao som da banda Pop Estrela, 
além de se divertirem na quadrilha do grupo Vira Volta. 

No decorrer de todo o mês de setembro, a associação 
ofereceu aos seus associados um curso de Fotografia 
Criativa. Foram 20 horas de aula, ministradas em 
10  encontros, com duração de 2 horas cada uma. O 
Objetivo do curso foi fazer com que os participantes 
aprendessem, praticassem e dominassem os princípios 
da fotografia. Confira a foto da turma do curso. 

Se você tiver interesse em fazer esse curso, entre 
em contato conosco. Estamos programando um 2º curso 
para o primeiro semestre de 2018.

Curso de fotografia 
Setembro



Confrarias da ASTREMG

A 1ª confraria realizou-se no dia 5 de abril. Os participantes se 
 divertiram e aprenderam a preparar diversas e deliciosas  entradas. 
A 2ª confraria foi realizada no dia 26 de outubro em comemoração 
à semana do servidor. Todos os participantes tiveram a oportuni-
dade de aprender e  degustar deliciosos tipos de risotos. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Astremg  preparou 
a Festa da Família com várias atrações, torneios de 
truco e sinuca para os associados e seus familiares, 
muita música, além de um delicioso buffet adulto e 
infantil e muitas brincadeiras para a  criançada.

Festa da Família
Um dia cheio de alegria para a criançada

Associados e seus acompanhantes sendo premiados após a participação nos torneios de truco e sinuca

Caprese de queijo coalho e tomate seco com geleia de pimenta

Associados participantes da 1ª Confraria da ASTREMG Associados participantes da 2ª Confraria da ASTREMG
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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 do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas GeraisASTREMG

Falar com a Astremg ficou ainda mais fácil!
Salve o número da Astremg em seus contatos 
para ficar por dentro de todas as novidades.

(31) 99596-2052

Whatsapp da Astremg

Finalizando o ano, a associação preparou a tão esperada festa 
de confraternização com buffet completo, banda de músicas 
e variados entretenimentos. Os convidados não perderam a 
oportunidade de se divertirem e dançar a noite toda. 

Festa de confraternização
25 de novembro

A semana do servidor começou agitada com sorteios de 
voucher’s Outback e pares de ingressos para cinema. 
 Juntamente com o TRE, a associação também participou com 
brindes e palestras para todos os servidores.

Semana do servidor
28 de outubro

Kênia Paula S. Araújo ganhou um kit cinema completo

Thiago Alexandre Harmônico ganhou um voucher do Outback

Valéria Machado ganhou um voucher do Outback

Cristiane Kayano ganhou um kit cinema completo


