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INSTITUCIONAL

FIQUE POR DENTRO

Você sabia que no seu local de trabalho tem uma maneira para você 
relaxar e desestressar? Se nunca experimentou, não perca mais tempo. 

A Astremg oferece a seus associados uma deliciosa e relaxante massa-
gem no edifício-sede. Para usufruir da cadeira de massagem, o associado 
deverá retirar semanalmente uma fichinha na Associação. 

A propósito, solicitamos aos associados que estão com fichas da cadeira 
de massagem e que não farão o uso delas em curto prazo a gentileza de  
devolvê-las à Astremg. São 350 fichas em circulação e o retorno mensal 
delas está em cerca de 25 moedas, prejudicando assim, os associados 
assíduos do benefício.

Precisa de um "tira-gosto" rápido, simples e gostoso?

Conheça os palmitos Barriga Verde e saboreie essa delícia! 

Temos para pronta-entrega no valor de R$ 16,00.

Venha comprar o seu! 

A partir de agora, além dos conhecidos pães e biscoitos 
de queijo, você também encontra produtos congelados 
para levar para casa. Salgados veganos, lasanhas de 
espinafre, lasanhas à bolonhesa, pães de queijo artesa-
nais, minipizzas variadas, doce amor em pedaços, dentre 
outros... Venham conferir e se deliciar com as variedades 
desses produtos.

Agora ficou mais fácil e prático comprar medicamentos.

Informe-se com um dos funcionários da Astremg e 
fique por dentro das nossas parcerias com as drogarias 
Araújo, Raia e Pacheco. Aproveitem todos os descontos 

e facilidades nas suas compras. 

Temos Wi-Fi no edifício sede e no anexo I.
Nossos associados têm o beneficio de acessar a internet com alta velocidade e 
estabilidade em seus dispositivos móveis.

Como acessar: 
Localize nas configurações de Wi-Fi do seu aparelho a rede com o nome 
 "ASTREMG" e conecte-se a ela. Em seguida, na página de login, digite o usuário 
e senha (caso possua) ou cadastre-se. 
Ainda não é sócio? Faça um teste gratuito na rede. Basta seguir os passos 
descritos acima e selecionar a opção de teste.

Salgados congelados Convênios com Drogarias

Palmito Barriga Verde

Internet Wi-Fi

Cadeira de massagem

Se você ainda não é um associado, não perca mais tempo. Associe e desfrute de todos os benefícios e descontos 
exclusivos com os nossos diversos parceiros, tais como: agências de viagens, academias, faculdades, drogarias, estacio-
namento, gastronomia, cursos de inglês, roupas e acessórios, oficinas mecânicas, ópticas e muito mais. 

Acesse nosso site www.astremg.org.br  e conheça todos os nossos parceiros.

Associe-se

Não gaste a sua internet móvel



O QUE VEM POR AI

No dia 13 de abril a Astremg comemora os seus 30 anos.
Faremos uma grande festa no Catharina Buffet (Av. Raja Gabáglia, 
3080 – Bairro Estoril) das 22 às 4 horas.
Você já pode retirar o seu convite a partir do dia 20 de março.
Não fique de fora desta festa!

Maio, mês das mães!
É com muito carinho que a Astremg prestigia e valoriza cada 
uma de nossas associadas, distribuindo um brinde especial 
a todas elas.
Não deixe de buscar o seu!

Se você ainda não participou de nenhuma, a oportunidade é 
agora.
Vem aí a "5ª confraria da Astremg" desta vez com  entradinhas 
deliciosas, rápidas e fáceis de fazer.
Fique ligado, a confraria será na segunda quinzena de maio.

Junho é mês de que? 
De muito arrasta pé, uai!
Prepare-se para o nosso "Arraiá".
Desta vez você não pode faltar!
A festança deste ano será no dia 28 de junho, no Clube 
 Círculo Militar de Belo Horizonte.

Em comemoração a essa data tão especial, vamos sortear duas cestas  recheadas 
de chocolates da Cacau Show. Além disso, daremos um mimo especial para todos 
associados.

Então fiquem ligados: a inscrição para o sorteio será do dia 1º ao dia 12 de abril, 
e a entrega do mimo será a partir do dia 15 de abril.

Clube Círculo Militar de BH
Av. Raja Gabáglia, 350 - Gutierrez
Data: 28 de junho - 19h00min às 01h00min
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30 Anos da Astremg

Semana das mães Confraria

Festa Junina
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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


