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Que saudade ...

Que alegria poder levar outra vez o jornal da ASDNER a sua casa. Fo-
ram tantos os momentos que gostaríamos de ter divulgado à época 
oportuna... Quanta saudade do encontro de comemoração do dia do 
servidor publico em Nova Ponte onde reunimos os  amigos de Ara-
xá, Uberlândia, Uberaba, Prata. Que delícia o almoço de Marisa! Como 
dança bem o Rafael de Uberlândia! Quanto carinho, quanta energia 
e quanto amor demonstrados. Em novembro reencontramos em Ma-
nhuaçu, Realeza, Taruaçu, Tarumirim, Caratinga, Governador Valares, 
Teófilo Otoni tantos outros amigos que há muitos anos não encontrá-
vamos. Saudade da D.Enoi, de Dr.Júlio, (homem do jornal). E o trabalho 
voluntário da Rita em Felixlândia! Que sorte a nossa existirem pesso-
as como ela! Não dá prá citar todos os nomes, mas será impossível es-
quecer todos que contribuíram com a distribuição das cestas de natal 
e que vêm participando conosco, e que esperamos poder continuar 
contando sempre. Em dezembro as festas natalinas em Betim, Belo 
Horizonte, e em todas as outras regionais... Quanto amor recebido de 
todos vocês. Durante vários meses tivemos a intenção de estarmos 
juntos de vocês, porém foram muitos os fatores que nos impediram 
de realizar esse desejo. Vivi um dos períodos mais tristes da minha 
vida. Deus resolveu levar de mim e de minha família aquele que era a 
razão de toda a nossa história. Aquele que plantou dentro de nós tudo 
que somos, que nos educou e que nos ensinou a amar e respeitar ao 
nosso próximo. Ele se foi, mas a saudade que ele deixou está me forta-
lecendo para cumprir o compromisso assumido com vocês, pois pro-
messas devem ser cumpridas e amor com amor se paga. Continuarei 
contando com a compreensão  e colaboração de vocês para que juntos 
possamos continuar nossa caminhada até quando Deus quiser.

Palavra do Diretor

Pag. 

Manifestação em Brasília

Servidores em Brasília

Servidores em Brasília

Confraternizações de Natal na 
Sede e no interior  de Minas

Alerta!
Mais uma vez chamamos a atenção de todos para os golpes que vem sendo aplicados em 
Aposentados e pensionistas que na ilusão de se beneficiarem com alguma quantia em di-
nheiro repassam a estranhos informações pessoais e só depois descobrem que  se tratava 
de  um golpe e  na maioria das vezes já é tarde de mais. Por isso a ASDNER vem alertando 
sempre sobre a importância de estarmos sempre atentos a qualquer telefonema suspeito ou 
telegrama que receberem em suas residências, em caso de dúvida ligue imediatamente pra 
ASDNER/NACIONAL no telefone: (31) 3342-2314 Helinho ou Denise.
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Se você tem acesso à internet, poderá consultar no site do TRF – www.trf1.gov.br a movimen-
tação diária dos processos impetrados pela ASDNER em favor de seus associados.

RELATÓRIO DOS PROCESSOS DA ASDNER - ATUALIZADO ATÉ 03/07/08

ASSUNTO / VARA / Nº PROCESSO SITUAÇÃO ATUAL
Extensão do PCC do para Aposentados e Pensionistas-
2ª Vara Federal - nº 2006.34.00.006627-7

Os autos do processo encontram-se no 
gabinete do presidente do TRF para análise 
do recurso especial da AUnião .

Extensão da GDATA aos Pensionistas e Aposentados- 
20ª Vara Federa - nº 2006.34.00.010150-4

No julgamento no TRF, a turma entendeu 
ser devida a GDATA nos termos do entendi 
mento do STF sobre o assunto. 

Agregados - 20ª Vara Federal nº 2005.34.00.003090-3 Os Autos estão conclusos para sentença 
desde 12/07/2007.

Agregados1-14ª Vara Federal - nº  2005.34.00.005712- Os autos foram redistribuídos por 
transferência  ao desembargador Federal e 
estão conclusos ao relator .

Incorporação de DAS –  9ª Vara Federal
  nº 2005.34.00.026519-4

Os autos encontram-se conclusos para sen-
tença desde 13/08/08

Auxílio-Alimentação – 17ª Vara Federal 
nº 2005.34.00.035615-0

Os autos foram distribuídos à Desembar-
gadora Neuza Maria Alves  em 24/10/08

Danos materiais decorrentes da omissão do Executivo, 
revisão do ART 37,X da Constituição da República. 
15ª Vara Federal - nº 2005.34.00.035616-3

Cumprimos a exigência do juiz emendando 
o valor da causa nomontante determinado 
pela contadoria. 

Reintegração da VPNI – Quintos / Décimos - 22ª Vara 
Federal nº 2006.34.00.003187-1

Os autos se encontram conclusos à relatora 
desde 12/05/08.

Enquadramento pessoal da ANTT - 22ª Vara Federal nº  
2006.34.00.004080-5

Aguardando jugamento desde 20/02/2008

Servidor do extinto DNER redistribuído – 17º Vara 
Federal       nº2006 34 00 011 648-0

O pedido foi julgado parcialmente 
procedente, recorremos a sentença no 
que se refere a limitação da abrangência. 
Atualmente, os autos estão conclusos com 
o  relator.

Contribuição Previdenciária de aposentados e 
pensionistas  6º Vara Federal nº.2006. 34.00.016790-1

O pedido foi Julgado improcedente, recor-
remos da sentença por meio do recurso de 
apelação.

Indevida retirada do pagamento da GDPGTAS dos 
proventos dos aposentados e pensionistas- 4º Vara 
Federal nº. 2007.34.00.034550-7

Aguarda-se expedição de mandado de 
citação para a União.

Auxilio - saúde. Contribuição patronal. Isonomia 
com os servidores ativos da Câmara federal nº. 
2007.34.00.009712-4

Cumprimos a determinação do juiz em 
19/10/07. Aguarda-se publicação de 
despacho.

Parcela recebida de boa fé. Impossibilidade de 
evolução. Parcela alimentar- 9º vara federal nº. 
2006.34.00.031929-2

A Autora protocolizou petição requerendo 
o julgamento antecipado do processo

Auxilio Alimentação. Isonomia com os servidores 
ativos da câmara Federal. 16º vara Federal nº. 
2007.34.00.007171-4

Aguardando a apresentação das contra-
razões pelos Réus para que o processo seja 
remetido ao TRF

Regime de subsídios e adicionais noturno de 
insalubridade e de periculosidade. 3º V.F. nº 2007. 
34.00.014793-4

Os autos estão conclusos para despacho 
desde 23/06/2008.

Indevida retirada de vantagem de natureza pessoal 
recebida há mais de 5 anos. 4º Vara Federal 
nº.2007.34.00.023349-3

Indevida retirada de vantagem de natureza 
pessoal recebida há mais de 5 anos. 4º Vara 
Federal nº.2007.34.00.023349-3

Aplicação da GDATA, aos aposentados e pensionistas, 
com o valor de 30 pontos. 9º V.F2007.34.00.041843-7

Os autos do processo encontram-se na 
secretaria.

 Pagamento integral da GDPGTAS aos proventos 
dos filiados aposentados por invalidez nº2008. 
34.00.009749-1

Aguarda-se a citação da União e a 
intimação do cumprimento da decisão 
liminar.

Presidenta: Nilza Ávila Ribeiro
Diretora Regional/MG: Eglea F. 
Ferreira Caldas Rocha
Vice Diretor:Mário Vieira Martins
Delegados Regionais: Jose Fausto 
Ferreira/ Araxá; Marcos Antônio 
Nunes/B. Despacho; Milton Ge-
nelhú/Caratinga; Paulo Roberto 
Pinto/Caxambu; Jamille Fernan-
des/Contagem; Luciane Andrade/ 
Gv. Valadares/Jaine Lameira/ Juiz 
de Fora; Erminio Ferreira/ Leopol-
dina; José Barros/ Montes Claros; 
Eduardo de Paula/Muriaé; Silvio 
Duarte/Oliveira; Helenice Noguei-
ra/Paracatu;Marcus Giovanni San-

tos/Patos de Minas; Leila Touri-
nho/Pouso Alegre; Célio Coelho/ Rio 
Casca;Geraldo Teixeira/Sete Lagoas; 
Laerte Oliveira/T. Otoni; Marisa 
Fernandes/Uberaba;MoacirSouza/
Uberlândia.
Conselho Editorial – Eglea  F. F. C. 
Rocha e Maria Luiza Xavier
Diagramação e Arte: Mº Luiza Xa-
vier
Jornalista Responsável:
Anderson Gonçalves 11771/MG-
MTE
Tiragem:3.2000Exemplares
Impressão:Gráfica Fumarc

OBTUÁRIO
Adão Marques de Souza Rio Casca
Agostinho R. de Oliveira Belo Horizonte
Alaíde Elias Martins Uberlândia
Alatair Chaves Dutra Teófi lo Otoni
Dinisio Rodrigues Teófi lo  Otoni
Domingos X.  da Costa Teófi lo Otoni
Elpidio Candido Caxambu
Elpidio Ciriaco Damasceno Araxá
Emilia Dias de Paiva Juiz de Fora
Estevão Pedro de Medeiros Uberlândia
Euripedes Martins da Silva Uberlândia
Francisco Assis  da Silva Juiz de Fora
Gelcino Francisco de Paula Teófi lo Otoni
Geralda  Maria da Silva Belo Horizonte
Geraldo Rodrigues da Silva Teófi lo Otoni
João Evangelista de Araújo Belo Horizonte
José Catarino Guimarães Belo Horizonte
José Nunes dos Sanos Teófi lo Otoni
José Vitor Epifanio Oliveira
Lazara Maria da Silva Oliveira
Lecir de Lima Uberaba
Levinda Pereira dos Santos Teofi lo Otoni
Luiz de Paula Reis Juiz de Fora
Maria Ferreira Borges Oliveira
Naide M. de Souza Silva Teofi lo Otoni
Nelson Pereira Belo Horizonte
Osmar  Calixto da Silva Teófi lo Otoni
Paulo Rodrigues da  Silva Sete Lagoas
Pedro Rodrigues de Souza Belo Horizonte
Raimundo Xisto da Silva Caratinga
Rubens   Pilo Vieira Belo Horizonte
Sebastião da Silva Belo Horizonte
Sírio Ferreira Costa Governador Valadares

INFORME
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Plano Funeral
Atenção: Aqueles que possuem  Plano Funeral em 
caso de óbito liguem imediatamente para a Univer-
sal no telefone: 0800416262.

DNIT.

Ministério dos Transportes. 

Recadastramento:

Como é do conhecimento de todos os aposentados e pensionistas deverão fazer o seu recadastramento  no mês 
de aniversário, mas  comunicamos que nos meses de Janeiro Fevereiro e Março o  Ministério dos Transportes 
não  enviou os  formulários para as residências dos nascidos nos referidos meses, solicitamos que aguardem até o 
inicio do próximo mês, caso o formulário ainda não tenha chegado entre em contato com o núcleo do MT em Belo 
Horizonte.
Lembramos mais uma vez que não sendo feito o recadastramento  o pagamento do provento ou pensão será 
suspenso.
 Núcleo de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes  em Minas Gerais que fica na Av. Prudente de Morais, 
1641 -  Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG- CEP-30380-000
Tel. (31) 3057-1566 e  3057-1564. 

ASDNER/NACIONAL : 

Reajuste da mensalidade

INFORME

De acordo com o artigo 46 parágrafos 1º e 2º dos Esta-
tutos da ASDNER os valores das mensalidades são vin-
culados ao salário mínimo. Diante do aumento do salá-
rio mínimo para R$415,00   as mensalidades também 
sofreram reajuste conforme abaixo.

Mensalidade da ASDNER Tipo de 
mensalidade

Valor

mensalidade 
social mínima R$ 12,45

mensalidade 
social máxima 

(DNIT)
R$31,12

Aniversariantes
Aos aniversariantes  desejamos muita

 paz, saúde e
felicidades sempre!

Eleições na 
ASDNER/NACIONAL
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Pontos Turíscticos

Grande Hotel de Araxá

Inaugurado em 1944, por Benedito Valadares e pelo presi-
dente Getúlio Vargas, o complexo do Grande Hotel impõe 
pela magnitude de seu conjunto arquitetônico. 

“Araxá” significa terreno elevado e plano, planalto, chapadão, região mais elevada do 
que qualquer sistema orográfico e “Araxás: Indígenas que viviam no tabuleiro elevado 

do extremo oeste de Minas Gerais”. 

Entre 1770 e 1780, Araxá, recebeu seus primeiros moradores e surgiram as primeiras 
fazendas da região. Araxá integra o Circuito das Águas de Minas Gerais, reconhecido 
pelas propriedades terapêuticas diversificadas de suas águas medicinais e pelo clima 
agradável o ano todo. A região urbana com 973 metros de altitude apresenta um clima 

com temperatura média anual de 21,4 Graus.

Descobrindo Minas....Araxá

Culinária - Doce de Leite de Araxá

Termas de Araxá

As Termas de Araxá estão ligadas ao Grande Hotel por 
uma galeria suspensa decorada com afrescos de paisa-
gens dos principais pontos turísticos de Minas Gerais.

Fonte Dona Beja

Entre pedras vulcânicas, brota a água mineral, cujas propriedades ativam o metabolis-
mo e estimulam a assimilação diurética, 
Museu Dona Beja 
Há um museu que também leva o nome de Dona Beja. Ele retrata a história de Araxá e 
suas tradições culturais, através de seus ciclos econômicos.

Ingredientes:
1 kg de açúcar 
1 colher (chá) de bicarbo-
nato de sódio 
3 litros de leite integral

Tem colega que não recebeu nosso jornal?
então ele não se  recadastrou! 

ASDNER/NACIONAL fica na Av. Prudente de Morais 1641-2ºandar, B: Cidade Jardim Belo Horizonte- MG 
CEP 30.380-000                Tel:(31)3342-2314/3342-1562.                       e-mail: asdnermg@asdner.org.br   
Funcionamento: 2ª a 6ª 8:00  às 17h.

Fale  conosco:

Modo de Preparo:
Misture os ingrediente em 
uma panela. Leve para co-
zinhar e, assim que ferver 
reduza o fogo. Cozinhe  

 por mais 3 horas e meia, 
mexendo até obter uma 
mistura cremosa. 

VARIEDADES
QueméQuem

A gata borralheira 

Um velho fogão à lenha
Cozinha com chão de terra batida
Telhado de folhas de zinco
Na chaleira a água fervida
Panelas pretas pela fumaça
Nesta cozinha pobre
Uma mulher sem graça que abana a lenha em brasas
Que teima em não dispersar 
Eu sentado no meu barquinho
No cantinho da cozinha
Esperando o arroz com feijão
Com aperto no coração 
Contemplo aquela mulher
Com um pano na cabeça
E vestido de fustão pé no chão
Feita gata borralheira
Mulher valente guerreira
Que criou os filhos sozinha
Sem ajuda de ninguém 
Nem parentes ou visinhos
Nunca mais passou batom
Exemplo de mãe amor e vida
Que me ensinou com certeza
Os mais firmes caminhos
Esta gata borralheira
Corajosa guerreira
A quem  dedico esta poesia
Por tudo que fez por mim
Termino assim
Minha mãe

“Pai de verdade 
mesmo sabe que ser 

pai não é simplesmente
recolher o fruto de um 

momento de prazer, 
mas sim perceber

o quanto pode ainda 
estar verde e ajudá-lo a 

amadurecer...” 

Silvia Schmidt

A poesia acima é do servidor aposentado Elmo Cordeiro nascido 
no ano de 07/07/1934 Natural de Niterói , Rio de Janeiro, foi admi-
tido no extinto DNER  no ano de 1960 no cargo de fiscal de trans-
porte coletivo. Casado, pai de 4 filhos aposentou-se no ano de 1996 
aos 62 anos.


