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INSTITUCIONAL

FIQUE LIGADO

Conheça o  Espaço Zen da Astremg e usufrua de uma deliciosa e relaxante 
massagem. Se você é associado, retire semanalmente uma fichinha da 
poltrona na  associação e aproveite esse benefício.

Na Astremg, temos pães e biscoitos de queijo, além de 
alguns produtos congelados e dos saborosos palmitos 
barriga verde.

Venham conferir e se deliciar com essas variedades.

Agora ficou mais fácil e prático comprar medicamen-

tos. 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.

Além do Edifício-Sede e do Anexo I, agora temos internet no Anexo 4 também.
Não gaste a sua internet móvel.
Associe-se à Astremg e desfrute de todo esse privilégio.
Entre em contato conosco e confira os acessos.

Quer saber de tudo que acontece em nossa Associação?

Acompanhe a Astremg pelas nossas redes sociais:

           instagram.com/astremg

           facebook.com/astremg

           (31) 99596-2052

Para agilizar esse contato, envie-nos uma mensagem pelo 
WhatsApp solicitando o seu  cadastro em nossa lista de distribuição

Siga a Astremg

Seu dia mais gostoso Convênios com Drogarias

Internet Wi-Fi

Cadeira de massagem

Se você ainda não é um associado, não perca mais tempo. Associe-se e desfrute de todos os benefícios e descontos
exclusivos com os nossos diversos parceiros, tais como: agências de viagens, academias, faculdades, drogarias,
estacionamento, gastronomia, cursos de inglês, roupas e acessórios, oficinas mecânicas, ópticas e muito mais, pelo
percentual de contribuição a 0,5% do vencimento básico. Acesse nosso site www.astremg.org.br  e conheça todos os
nossos parceiros.
O associado que indicar um servidor para se associar ganhará um brinde, e o novo associado receberá um kit  da
Astremg.

Associe-se

Não gaste a sua internet móvel



O QUE VEM POR AÍ

Em setembro, pela primeira vez, a Astremg oferecerá a seus associa-
dos a oportunidade de conhecer, aprender e degustar deliciosos tipos 
de  vinhos.
A oficina do vinho será ministrada pela somellier Ana Borges  (Consultora 
em alimentos e bebidas).
As vagas são limitadas.
Se você tem interesse, entre em contato conosco e aproveite essa 
oportunidade.

Pelo quarto ano consecutivo, em outubro, a Astremg fará 
a Festa da Família, com diversas atrações, como torneios, 
brincadeiras, muita música e um delicioso buffet adulto e 
 infantil para todos os associados e seus familiares.

Em outubro, na semana de comemoração ao Dia do Servi-
dor,  a Astremg oferecerá a seus associados uma pequena 
 lembrança. Não deixe de vir buscar a sua!

E, para encerrarmos o nosso ano, em novembro teremos a 
tão esperada festa de confraternização da Astremg.
Haverá um buffet completo, banda de música e entreteni-
mento para animar a noite. Os convidados terão a oportu-
nidade de se divertirem e dançarem a noite toda. Não fique 
de fora!

A Astremg organizará, no dia 31 de agosto, uma competição de paintball.
Nosso objetivo é promover a integração entre os associados e servidores, com 
muita diversão e adrenalina.

Atrium Recepções e Eventos
Rua José Rodrigues Pereira, 821 - Estoril
Data: 09 de novembro - 22h00min às 04h00min

Alvo Paintball
Av. Portugal, 3861 - Itapoã
31 de Agosto - 10h00min às 12h00min

Espaço Casa Hellen Aguiar
Rua Istambul, 170 - Trevo - Pampulha
Data: 05 de outubro - 13h00min às 18h00min

[3]INFORMATIVO ASTREMG Agosto 2019

Oficina do vinho

Festa da Família Semana do Servidor

Festa de Confraternização

1° Competição de Paintball 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


