
Durante todo o ano de 2007 alertas foram fei-
tos sobre pessoas que agem de má fé, usando 
o nome de entidades inclusive o da ASDNER 
NACIONAL e,  mesmo a assim, várias pessoas 
foram vitimas de golpes, iludidas com falsas 
promessas em dinheiro. Mais uma vez aler-
tamos aos aposentados e pensionistas que 
não forneçam documentos ou dados pessoais 
a estranos pois isso poderá  prejudicá-los. É 
preciso  dar fim a esses golpes. Em caso de dú-
vidas ligue para  Helinho ASDNER NACIONAL. 
tel:(31)3342-2314

S.O.S Manifestação dos 
Servidores em favor do 

DNIT em Brasília

Alerta!!!

Belo Horizonte - Julho/Agosto de 2008 - Nº 7

Os aposentados e pensionistas deverão fazer o seu recadastramento  no mês de aniversário. O Mi-
nistério dos Transportes enviará um formulário com as instruções, que deverá ser devolvido  com o 
reconhecimento de firma das assinaturas no envelope resposta. Não sendo feito o recadastramento  
o pagamento do provento ou pensão será suspenso
Caso não receba até o aniversário, entre em contato com o núcleo de Recursos Humanos do Minis-
tério dos Transportes  em Minas Gerais que fica na Av. Prudente de Morais, 1641 -  Cidade Jardim, 
Belo Horizonte/MG- CEP-30380-000Tel. (31) 3057-1566 e  3057-1564. 
Endereços eletrônicos: edson.carmelio@dnit.gov.br

Recadastramento  anual do Ministério dos Transportes

O jornal da ASDNER retorna a sua casa 
com o desejo da proximidade e respon-

sabilidade pela transparência, para com  o 
associado. Fatos relevantes serão lembrados, 
como por exemplo a participação da ASDNER 
em reunião na cidade de  Pouso Alegre, pela 
insatisfação dos aposentados e pensionistas 
com o atendimento do GEAP, a excursão em 
Caldas Novas e outros mais recentes como a 
eleição da ASF/MG (antiga ASDNER/MG), as 
negociações do DNIT/MPOG e o processo de 
equiparação de salários do MT com o DNIT. A 
ASDNER tem procurado efetivamente realizar 
seu trabalho, mas, é muito importante que to-
dos tenham consciência do verdadeiro papel 
que cada um pode exercer participando da 
sua entidade representativa. 

Palavra do Diretor

I Encontro Nacional de 
aposentados e pensionistas 
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Servidores se reunem em 
Brasília pelo resgate da 
valorização e dignidade 
dos servidores públicos.
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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

A Turma julgou parcialmente procedente a 
apelação da ASDNER.

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

O processo foi julgado no dia 02/07/2008. 
A turma, à unanimidade, deu provimento 
parcial às Apelações.

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- A Primeira Turma do TRF negou 
provimento à Apelação da ASDNER. 

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

A autora protocolizou petição requerendo 
o julgamento antecipado do processo.

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

Está em curso o prazo para interposição do 
recurso de apelação

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 no montante determinado 
pela contadoria

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

Os autos do processo encontram-se no TRF 
para julgamento do recurso de apelação.

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

Os autos desses processos estão conclusos 
ao relator e aguardem julgamento desde 
20/02/2008

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

A sentença foi publicada em 10/06/2008. 
Em 26/06/2008 foi interposto recurso de 
apelação pela Autora.

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

Aguarda-se a subida dos autos do processo 
ao TRF.

 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 Vara Federal 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 Vara Federal 
2007.34.00.041843-7

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.

Bancos                                                                            703,581,99 D
Caixa Geral                                                                            649,64 D
Disponivel                                                                   
Circulante

                                                                                          704.231,63 D
Permanente                                               
 Bens Móveis e Imóveis                                                       
Bens Móveis                                                                  718.992,60 D

Circulante
Obrigações em circulação
Obrigações Diversas                                                     80.819,39 C

Patrimônio
Patrimônio Social
Resultado do exercício                                              632.395,69 C
Transitório
Transferência                                                                100.419,55 C
                                                                                          100.419,55 C
                                                                                          732.815,24 C
                                                                                          813.634,63 C

Passivo   

Despesas
Despesas Correntes
Pessoal                                                                              15.208,60 C
Material de consumo                                                      1.566,53 C
Serviço de Terceiros                                                     15.388,16 C
Encargos diversos                                                         81.804,04 D
                                                                                          113.967,33 D
Despesas de Capital                                                    114.277,33 D
Receitas correntes                                                         19.325,30 C

Ativo

Balancete Sintético
 até Abril/2008

Presidenta: Nilza Ávila Ribeiro
Diretora Regional/MG : Eglea F. 
Ferreira Caldas Rocha
Vice Diretor:Mário Vieira Martins

Delegados Regionais: Jose Faus-
to Ferreira/ Araxá; Marcos Antô-
nio Nunes/B. Despacho; Milton 
Genelhú/Caratinga; Paulo Roberto 
Pinto/Caxambu; Jamille Fernan-
des/Contagem; Luciane Andrade/ 
Gv. Valadares
dares; Jaine Lameira/ Juiz de Fora; 
Erminio Ferreira/ Leopoldina; 
José Barros/ Montes Claros; Edu-
ardo de Paula/Muriaé; Silvio Du-
arte/Oliveira; Helenice Nogueira/

Paracatu;Marcus Giovanni Santos/
Patos de Minas; Leila Tourinho/
Pouso Alegre; Célio Coelho/ Rio 
Casca;Geraldo Teixeira/ Sete Lago-
as; Laerte Oliveira/T. Otoni; Marisa 
Fernandes/ Uberaba; Luis Ricardo 
Borges/Uberlândia.
Conselho Editorial – Eglea  F. F. C. 
Rocha e Maria Luiza Xavier
Diagramação e Arte- Maria Luiza 
Xavier
Jornalista Responsável - Ander-
son Gonçalves 11771/MG-MTE
Tiragem-3.2000Exemplares/Im-
pressão Gráfica Fumarc

Plano Funeral

Atenção: Aqueles que possuem  Plano Funeral em caso 
de óbito liguem imediatamente para a Universal no
telefone: 0800416262.

INFORME
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DNIT.
Após vários meses de negociação, respeitadas as decisões de assembléias de servidores 
realizadas por todo o país, foi firmado um acordo pelos representantes da categoria 
através da Comissão da ASDNER /DNIT, Ministério Planejamento, Diretoria do DNIT, 
representantes do SINDISEP e da CUT para a reestruturação de carreira e melhores 
salários. Por falta de aporte financeiro, o MPGO apresentou uma tabela com valores 
aquém do desejado, porém estendendo a todos os servidores de nível superior e 
intermediário gratificações anteriormente pagas somente aos servidores considerados 
da área fim.  Quanto à reestruturação, o MPOG orientou que deveria ser um passo da 
comissão para 2009. Aguarda-se a publicação da MP para autorizar o pagamento.

Ministério dos Transportes. 
A MP  do aumento dos servidores do PGPE (aposentados e pensionistas) que traz 
reajustes para mais de 800 mil servidores civis, foi aprovada no dia 16/07/2008, em 
sessão na Câmara dos Deputados. A falta de entendimento entre parlamentares fez 
com que as emendas ao texto – mais de 260 – ficassem de fora da votação. Com isso, 
os problemas apontados no texto da MP 431 e que prejudicam milhares de servidores 
vão continuar. A ASDNER e a Condsef seguem reivindicando as correções de todos os 
problemas que prejudicam as categorias atingidas pela MP 431.

GEAP.
Foi realizada no prédio do INSS, em Pouso Alegre, uma reunião para tratar de assuntos 
pertinentes à GEAP no sul de Minas. Nessa reunião estavam presentes, além da 
Diretora Regional da ASDNER/Nacional, os representantes do INSS, do Ministério 
do Transportes (Ex-DNER), do Ministério do Trabalho e dezenas de  aposentados e 
pensionistas dos respectivos Órgãos.
Na reunião, a ASDNER pode se interar e compreender a caótica situação que se 
encontram os associados e beneficiários da GEAP no sul de Minas.Pode observar-se a 
total carência de assistência médica, culminando com a falta de Hospitais conveniados e 
menos médicos cadastrados no plano da GEAP, inviabilizando-se, assim, o atendimento 
e tornando o custo/benefício altíssimo, ou seja, paga-se sem ter em contrapartida a 
devida assistência.

Equiparação dos salários com o DNIT. 
A Lei n.º11.171 criou o plano especial de cargos do DNIT. No entanto, os aposentados 
e pensionistas do extinto DNER ficaram excluídos, somente os servidores ativos do 
extinto DNER.  Em 06/03/2006, a ASDNER entrou com uma ação na Justiça Federal 
do DF., cujo número do processo é 2006.34.00.010150-4 - que foi distribuído para 2ª 
Turma do TRF da 1ª Região. Essa ação garante isonomia entre ativos e inativos. O pedido 
consiste em que seja garantido aos aposentados e pensionistas o enquadramento no 
plano especial de cargos do DNIT, com a conseqüente percepção de todas as vantagens 
pecuniárias do referido plano. O último andamento mostra que o  acórdão que deu 
provimento ao recurso da ASDNER foi publicado no Diário de Justiça e, na seqüência, 
foi aberto prazo para a União e o DNIT recorrerem, caso tenham interesse.

ASDNER/NACIONAL : ATENÇÃO
Se você por  motivo de margem consignável ou erro na emissão da folha de pagamento 
não está sofrendo desconto referente a mensalidade da ASDNER/NACIONAL e seguro, 
entre em contato conosco para a garantia de seus benefícios. 

Carteirinha de sócio: 
Já  estão   sendo      distribuídas as carteirinhas dos associados que fizeram o 
recadastramento da Associação. Procure o representante da ASDNER em sua localidade 
para mais informações.

OBTUÁRIO
Adelina Ribeiro da Silva Caxambu
Ana Cândida Pereira  Oliveira
Amâncio de  Oliveira Rocha  Teófilo Otoni
Antonio Joaquim Moreira Prata
Antonio Lucio Baptista Belo Horizonte
Antonio Simões Evanger Pouso Alegre
Arabela Pereira Rocha Sete Lagoas
Candido Justino Fagundes  Oliveira
Carlos de Pádua Pereira Oliveira
Dohy Mangueira da Silva Teófilo Otoni
Euripedes Lima Andriani Monte Alegre
Geralda Pimentel de Oliveira  Leopoldina
Geraldo Alves de Brito Teófilo Otoni
Jair de Paula Mendes Belo Horizonte
Jesus Teotôn Uberlândia
Joana Andrade Pereira Oliveira
João Dias Leopoldina
 João Francisco Rodrigues Teófilo Otoni
Joaquim Caetano Bento Prata
Joaquim José de Souza Leopoldina
José Alves Costa Felixlândia
José  Carlos  de Alvarenga Caratinga
José Maria  Leite Belo Horizonte
Justino Candido Fagundes Oliveira
Lazinha Romualdo Xavier Pouso Alegre
Leonor Souza   Nascimento Oliveira
Luiz Rodrigues Pereira Belo Horizonte
Manoel Vieira da Silva Teófilo Otoni
Manoela Santos Paulino Oliveira
Maria  Aparecida Batista Leopoldina
Maria  Rosa Assunção Passos Caxambu
Maria Helena de Oliveira Juiz de Fora
Maria José do Nascimento Leopoldina
Maria Vigiano Belo Horizonte
Marta Maciel Belo Horizonte
Matheus  Elias Pires Belo Horizonte
Nair Batista de Oliveira Paracatu
Nilza de Oliveira  Fonseca Juiz de Fora
Paulo Bruno Von   Sperlin Belo Horizonte
Romualdo  José dos Santos Pouso Alegre
Rubens Cordeiro  Belo Horizonte
Silvério Gonzaga de Paula  Belo Horizonte
Walter França Uberlândia

INFORME
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I Encontro Nacional de aposentados e 

pensionistas pelo resgate da 
valorização e dignidadedos servidores públicos.

No dia 20 de março foi realizado no Auditório Petrônio 
Portela, do Senado Federal, promovido pelo Instituto 
MOSAP (Movimento dos Servidores Públicos Aposenta-
dos e Pensionistas), ao qual a ASDNER é filiada. O Insti-
tuto Mosap surgiu para defender os direitos garantidos 
pela Constituição Federal.A entidade luta pela integrida-
de de vencimentos na aposentadoria e pela não contri-
buição para a Previdência Social. Uma batalha constante 
do instituto é o resgate da valorização e da dignidade do 
servidor público. O objetivo do encontro foi sensibilizar os parlamentares quanto à re-
alidade dos servidores aposentados e pensionistas do serviço público brasileiro, além 
de mostrar à sociedade e às instituições brasileiras a verdade sobre o tão falado déficit 
da previdência que o próprio presidente da Republica reconhece como investimento 
social para os segmentos atendidos pela Seguridade Social. Estiveram  presentes, além 
do presidente do MOSAP, Édison Guilherme Haubert, os convidados deputados fede-
rais Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá e João Dado, juntamente com os senadores 
Paulo Paim e Valdir Raupp. A ASDNER esteve presente e a Regional de Minas foi repre-
sentada pelos aposentados Helio Lima, Albino dias Leite e Laerte Alves de Oliveira.

Servidores em Brasília

Fotos Arquivo ASDNER

OS QUASE 70  ANOS DO DNER
foram tomadas visando o au-
mento da receita do DNER. A Lei 
nº 2.975, de 27 de novembro de 
1956, conhecida como a lei do “ad 
valorem”,  possibilitou a alteração 
dos quantitativos da tributação 
dos combustíveis petrolíferos e a 
vinculação dos gases liquefeitos 
de petróleo (gases engarrafados) 
ao Fundo Rodoviário Nacional. 
Com vistas à ampliação da rede 
nacional pavimentada, novos re-
cursos foram obtidos através do 
Fundo Nacional de Pavimentação, 
criado pela Lei nº 2.698, de 27 de 
dezembro de 1955. Das sobreta-
xas de câmbio arrecadadas nos 
termos da Lei nº 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953, pela importa-
ção de petróleo e seus derivados, 
trinta por cento foram destinados 
a obras rodoviárias. 
Desses novos recursos, oitenta 
por cento integravam o Fundo de 
Pavimentação, enquanto os vin-
te por cento restantes passaram 
a constituir um Fundo Especial 
para aplicação exclusiva na cons-
trução, no revestimento ou na 
pavimentação das estradas que 
substituíram trechos de ferrovias 
deficitárias.
Em 1955, o Brasil só dispunha de 
23.000 km de estradas precárias, 
quase todas apenas encascalha-
das. Cinco anos depois, a rede 
federal foi praticamente dupli-
cada, com a construção de cerca 
de 20.000 km de novas rodovias, 
ligando regiões distantes, até en-
tão isoladas.
Também no Governo JK foi im-
plantada a indústria automobi-
lística nacional, ensejando o au-
mento gradual e expressivo da 
frota, que, na época, era de pouco 
mais de 700.000 veículos.
Depois da Revolução de 1964, 
o Fundo Rodoviário foi extinto, 
provocando, lamentavelmente, 
a perda da autonomia adminis-
trativa, operacional e financei-
ra do DNER. Daí para a frente, 
o esvaziamento progressivo do 
órgão culminou com a sua extin-
ção através da Lei nº 10.233,  de 
05 de junho de 2001, tendo sido 
criado o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transpor-
tes – DNIT, com a responsabilida-
de de administrar o Sistema Fe-
deral de Viação. Este órgão, mal 
estruturado e sem credibilidade, 
já com sete anos de idade, conti-
nua engatinhando. 

Pela Lei nº 467, de 31 de julho 
de 1937, a COMISSÃO NACIONAL 
DE ESTRADAS DE RODAGEM foi 
transformada no DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE ESTRADAS DE 
RODAGEM – DNER, como órgão 
de execução da política de viação 
rodoviária, no plano federal. A 
referida Comissão, por sua vez, 
face ao advento da indústria au-
tomobilística, foi criada no ano 
de 1927, vinculada ao então Mi-
nistério de Viação e Obras Públi-
cas, para coordenar e estimular 
as atividades rodoviárias esta-
duais. 
As atenções do órgão foram con-
centradas,  principalmente, na 
ligação do Rio de Janeiro ao sul 
do País, com prioridade para a 
rodovia Rio-São Paulo, inaugu-
rada em 05 de maio de 1928. 
Portanto, o DNER, neste ano de 
2007, completaria 70 anos.
Pela Lei JOPPERT – assim fi-
cou conhecido o Decreto-Lei nº 
8.463,  de 27 de dezembro de 
1945 – em homenagem ao Prof. 
Maurício Joppert da Silva, en-
tão Ministro da Viação, o DNER 
passou à condição de Autarquia, 
com autonomia financeira e ad-
ministrativa. Foi criado o Fundo 
Rodoviário Nacional, destinado 
à construção, conservação e me-
lhoramentos das rodovias inte-
grantes do Plano Rodoviário Na-
cional e, ainda, ao auxílio federal 
aos Estados, Territórios e ao 
Distrito Federal, na execução dos 
respectivos sistemas rodoviários 
regionais. Da receita do Fundo, 
constituída pelo produto do im-
posto único sobre combustíveis 
e lubrificantes líquidos minerais, 
importados e produzidos no País, 
o percentual de quarenta por 
cento era destinado ao DNER. O 
restante da receita (sessenta por 
cento), era rateado entre os Es-
tados, os Territórios e o Distrito 
Federal, proporcionalmente ao 
consumo de combustíveis e de 
lubrificantes, à população e à su-
perfície. 
O setor rodoviário recebeu sig-
nificativo impulso no governo 
do Presidente Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, de 1955 a 1960, 
quando importantes estradas fo-
ram abertas, com a interligação 
por asfalto, das principais Capi-
tais do País.
No Governo JK, outras medidas 

Edmar Neves ( Engenheiro aposentado do DNER)

Saudade...

Rubens CordeiroSilvério Gonzaga de Paula Manoel Moreira Lima
Nasc. 20/09/1928
Falec. 03/12/2007

Nasc. 12/02/1938
Falec. 05/04/2008

Nasc. 19/09/1924
Falec. 28/10/2007

“A morte é a curva da estrada, Morrer é só não ser visto.”

De acordo com o artigo 
46 parágrafos 1º e 2º dos 
Estatutos da ASDNER os 
valores das mensalidades 
são vinculados ao salário 
mínimo. Diante do aumen-
to do salário mínimo para 
R$415,00   as mensalida-
des também sofreram rea-
juste conforme abaixo.

Tipo de 
mensalidade

Valor

mensalidade 
social mínima R$ 12,45

mensalidade 
social máxima 

(DNIT)
R$31,12

Mensalidade da ASDNER

ASDNER/NACIONAL 
deseja a todos os 

aniversariantes  
muita paz saúde e  

felicidades sempre!

Aniversariantes

Fernando Pessoa
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A força não está só nos representantes, 

mas também nos representados!!!
ASF/MG-Associação dos Servidores

 Federais, antiga (ASDNER/MG)
ASDNER  

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FEDERAIS EM TRANSPORTES

 ASDNER/Nacional, fundada 
em 1954, que iniciou sua his-
tória representando os servi-
dores do extinto DNER, hoje 
representa os servidores e 
pensionistas do Ministério 
dos Transportes, da Polícia 
Rodoviária-PRF, da Agência 

Nacional de Transportes-ANTT e do Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT em âm-
bito Nacional.
São inegáveis os avanços no 
seu papel de representante 
e a sua busca constante jun-
to ao judiciário do direito de 
seus representados. 
É uma organização associati-
va que agregando os mais va-
riados perfis de associados, prima pela união, justiça, 
ética, respeito,comprometimento, participação, dedica-
ção e trabalho.

Comemoração Servidor Público em BetimExcurssão de Servidores em Aparecida do Norte

Delegados RegionaisDelegados Regionais

Colônia de fárias  em Jacaraípe

Diretora Regional ASDNER

Servidores em Belo Horizonte

Fotos Arquivo ASDNER

Fotos Arquivo ASFMG

Fundada em 1967, agregando cerca de mil associados, ao longo de sua trajetória ad-
ministrou com harmonia e amizade um patrimônio que inclui além de uma sede ad-
ministrativa no edifício Maleta em Belo Horizonte, uma Sede Campestre na Pampulha, 
uma colônia de Férias em Jacaraípe (ES) e duas colônias, tipo hotel fazenda, no interior 
do Estado, (em Felixlândia e Nova Ponte). A política de administração da ADNER/MG 
parece ter sido contaminada por um mal sem cura. Durante a gestão do triênio que 
expirou em abril do corrente ano, situações inusitadas antes não registradas, como a 
necessidade da intervenção policial, aconteceram em total desrespeito aos propósitos 
da entidade e aos associados. Como se não bastasse, o processo eleitoral para a escolha 
da nova diretoria para o próximo triênio foi marcado por denúncia de suspeita de frau-
de eleitoral. Infelizmente, o caso foi parar na Justiça e espera-se realmente que justiça 
seja feita. Como associados devemos ficar atentos para impedir que na  nova gestão 
pessoas inescrupulosas possam causar máculas na vida da ASF/MG (ASDNER/MG.) 

Colônia de férias em Jacaraípe

Colônia de férias em Nova Ponte Colônia de férias em Felixlândia

Servidores do DNIT

Associados ASFMG

VARIEDADES
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Nessa primeira edição do ano 
vamos homenagear um poeta  
servidor do DNER,Luiz Ferreira 
de Oliveira Nasceu em Tombos 
(MG)  no dia 13 de janeiro de 
1899, filho do Engenheiro Edu-
ardo Achilles de Oliveira e  dona 
Mariana Ferreira de Oliveira.
Dono de saúde Física invejáveis, homem de poucas pa-
lavras, compenetrado, amável , sensível , amoroso, ínte-
gro, prestativo e religioso. Diplomado em Agrimensura , 
solo e Hidrologia, foi funcionário do DNER onde deixou 
inúmeras marcas de sua passagem, através das obras de 
que participou. Aos noventa anos começou a manifestar 
o gosto pela poesia. Faleceu em 08 de Janeiro de doil mil 
e cinco  aos 106 anos

QueméQuem

Cento e seis anos se foram
E eu agradeço a Jesus
Ter dado conta da vida
Carregando minha cruz...

Procurei cumprir meus deveres,
Fui santo, fui homem, fui herói
No entanto a certeza da partida,
É dor, que em todo peito dói.

Quando chegar a despedida,
Quando este mundo eu for deixar,
Irá a minha alma redimida
Voando além da terra, além do mar.

Ultima estrofe

“Você sabe que você pode fazer sucumbir a sua asso-
ciação ou entidade de classe, não só pelo que faz, mas 

também pelo que deixa de fazer?

Cabe a todos nós, e não apenas a alguns poucos, lutar 
pelo sucesso e pelos ideais de sua entidade de classe, 
pois sendo legítima, a força dela será também a sua 

força na defesa dos reais interesses da classe”. 

Doze conselhos infalíveis para fazer sua associação 
fracassar:
1. Não freqüente a entidade mas, quando for lá ache 
algo para reclamar.
2. Se comparecer a qualquer atividade, encontre fa-
lhas no trabalho de quem está lutando pela classe.
3. Nunca aceite uma incumbência. Lembre-se é mais 
fácil criticar do que realizar.
4. Se a diretoria pedir a sua opinião sobre o assunto, 
responda que não tem nada a dizer. Depois espalhe 
como deveriam ser feitas as coisas.
5. Não faça nada além do necessário. Porém, quando a 
diretoria estiver trabalhando com boa vontade e com 
interesse para que tudo corra bem, a�irme que sua 
entidade está dominada por um grupinho.
6. Não leia o jornal da entidade e muito menos os co-
municados. A�irme que ambos não publicam nada de 
interessante e, melhor ainda, diga que não os recebe 
regularmente.
7. Se for convidado para qualquer cargo, recuse 
alegando falta de tempo e depois critique com a�ir-
mações do tipo: “essa turma quer é �icar sempre nos 
cargos...”
8. Quando tiver divergências com um diretor, procure 
com toda intensidade vingar-se da entidade e boico-
tar seus trabalhos.
9. Faça ameaça de abrir processo ético e envie cartas 
ao quadro social com acusações pesadas à diretoria.
10. Sugira, insista e cobre a realização de cursos e pa-
lestras. Quando a entidade realizá-los, não se inscreva 
nem compareça, alegando que as datas eram inade-
quadas.
11. Se receber um questionário da entidade solici-
tando sugestões, não preencha, e se a diretoria não 
adivinhar as suas idéias e pontos de vista, critique e 
espalhe a todos que é ignorado.
12. Após toda essa colaboração espontânea, quando 
cessarem as publicações, as reuniões e todas as de-
mais atividades, en�im, quando sua entidade morrer, 
estufe o peito e a�irme com orgulho: ‘’Eu não disse?’’

Artigo de Ernesto Artur Berg, retirado da internet

P R A P E N AS R ...
A colônia de Itapoã, em Salvador, na 
Bahia, teve sua estrutura reformada para 
melhor atender os associados. A pousada 
está situada próxima à famosa praia de 
Itapoã e conta com 15 quartos e área  de 
lazer completa. A piscina foi reinaugurada 
e a solenidade contou com a participação 
dos associados locais,  representantes es-
taduais e da presidenta da ASDNER/NA-
CIONAL. Os interessados em se hospedar 
na colônia  deverão entrar em contato 
com a ASDNER/Regional MG que encaminhará o pedido para a Diretoria Regional da 
Bahia.

Não basta levar o nome de 
pai.

É preciso ser especial,
É preciso ser algo mais...
Há de ser um exemplo,

Há de ser um Herói,
Há de ser um companheiro,

Há de ser um presente,
Sempre presente,

Há de ser como você
Meu velho amigo,
Meu querido pai.

Feliz dia dos Pais!!!

Ser pai...

Pousada de Itapoã/BA

O encontro anual  da ASD-
NER será  na cidade de Na-
tal / Rio Grande do Norte, 
onde serão discutidas as 
condições de cada estado,  
a implantação de novos 
benefícios, a prestação de 
contas e aos 21/08 ocor-
rerá a eleição para o pre-
enchimento dos cargos de 
Presidente e Vice-Presi-
dente da ASDNER.

REUNIÃO ANUAL DA
 ASDNER/NACIONAL

VARIEDADES

Colônia de Itapoã -BA

Luiz Ferreira de Oliveira

Foto Arquivo ASDNER

Foto Arquivo ASDNER
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S.O.S DNIT
No dia 08 de julho, servidores do DNIT, Diretores Regionais e Direção Nacional da ASDNER, 
compareceram ao seminário “PROPOSTAS PARA O 
CRESCIMENTO SUSTENTADO DA INFRA-ESTRU-
TURA DE TRANSPORTES DO BRASIL”, realizado na 
Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, 
com a participação da Frente Parlamentar em Defe-
sa da Infra-Estrutura de Transporte Nacional, do Re-
presentante do Ministro de Estado dos Transportes, 
do Diretor Geral do DNIT, além de outras autorida-
des.
Em momento especial, representante do grupo teve a oportunidade de demonstrar a pre-
ocupação com o futuro da Instituição que não vem sendo capaz de aplicar plenamente os 
recursos disponibilizados pelo PAC. 

ESTRUTURAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DO DNIT
Após realização de assembléias de servidores em 
todos os Estados, com a aprovação da Reestrutura-
ção das Categorias do DNIT para a isonomia entre 
as categorias consideradas de área fim e  as catego-
rias de área meio, em recente negociação por me-
lhores salários , através da comissão de servidores 
e Diretores da ASDNER,  além dos representantes 
da CUT e da Condsef,  firmou-se um acordo sobre 
nova tabela salarial para o DNIT. Tudo se deu sob 
forte pressão do MPOG, sob as alegações de  limites 
de data para a assinatura do acordo e pela falta de 

aporte financeiro. O acordo foi fechado às pressas e o governo não concedeu a tabela alme-
jada pela categoria. 

Descumprimento do acordo
A Comissão de servidores que  esteve à frente das 
negociações junto ao MPOG, até a assinatura do Ter-
mo de Compromisso de Reestruturação das Catego-
rias do DNIT, compareceu à Condsef a fim de cobrar 
esclarecimentos sobre as conseqüências da quebra e 
descumprimento do acordo firmado, bem como pela  
demora na publicação da MP.  Os servidores Analis-
tas de Infra-estrutura e  Engenheiros do PEC obtiveram êxito numa reivindicação em nego-
ciação paralela no MPOG. A ASDNER e a Condsef  vêm cobrando que o governo considere a 
reabertura de discussão do acordo que foi fechado às pressas. A luta por melhoria na tabela 
remuneratória deve continuar, pois o projeto inicial, aprovado pelos servidores em todas as 
Superintendências Regionais e Sede deve ser respeitado. A MP com o aumento obtido pelo 
acordo não foi publicada e a data para publicação passou a ser uma incógnita. O Correio Bra-
siliense publicou que servidores de vários órgãos se reuniram com Duvanier Paiva, secretá-
rio de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, e  não conseguiram respostas para 
todas as perguntas e deixaram o encontro pessimistas. “Está tudo indefinido, pouco claro”, 
reclamou um dos sindicalistas descontentes. 
A demora na publicação da MP tem sido considerada uma atitude contraditória e um ato de 
desrespeito àqueles que depositaram confiança no processo de negociação.
A Secretaria de Recursos Humanos não assumiu compromisso com nenhuma data para a 
publicação da MP. Nas contas das entidades sindicais, o texto deverá estar no DOU até 08 de 
agosto, caso contrário é quase certo que  o dinheiro do aumento só virá em setembro.

No período de 17 a  23 de outubro a ASDNER/NA-
CIONAL promoveu uma excursão para Caldas Novas! 
Os associados contaram com uma boa infra-estrutura 
e puderam usufruir das vantagens que o  hotel  oferecia  
para laser como as aulas de hidroginástica pela manha 
nas águas quentes que são característica da cidade. A 
hidromassagem e sauna natural.
A viagem se deu com a colaboração dos amigos Albino, 
Mário e Jorge e com presença do Delegado Regional de 
Bom Despacho, Marcão. Em Caldas Novas, contamos 
com a presença do Delegado Regional  Luiz Ricardo e 
do  Engenheiro Joel Francisco, ambos de Uberlândia. Os 
associados mineiros foram carinhosamente recebidos 
pelo Diretor Regional da ASDNER de Goiás o “Decano” 
Barsanulfo a quem a Regional de Minas agradece. 

Caldas Novas com a 
ASDNER/NACIONAL

Foto Arquivo ASDNER

Associados em Caldas Novas

NOTÍCIAS

Seminário em Brasília

Servidores do DNIT em Brasília

Servidores do DNIT em Brasília

Fotos: Arquivo ASDNER

No ano passado a “abasp” 
- Associação Brasileira dos 
Aposentados e Pensionistas 
do Serviço Público Federal 
enviou carta para aos apo-
sentados e pensionistas, e fi-
cha de adesão ao quadro da 
entidade, para propor ação 
na justiça visando à equipara-
ção da GDATA. Recentemente 
a “abasp”, procurou especi-
ficamente os aposentados e 
pensionista do extinto DNER, 
para propor ação visando à 
equiparação de salários dos 
mesmos  com o Plano Es-
pecial de Cargos e Salários 
do DNIT. É importante que 
todo o associado saiba que 
ASDNER NACIONAL já tem 
processos na justiça para a 

equiparação da GDATA com 
sentença favorável expedida 
em 06/07/2007, para a essa 
ação,com decisão parcial-
mente favorável condenando 
Ministério dos Transportes 
a remunerar os aposentados 
e pensionistas nos mesmos 
moldes que são remunerados 
os servidores do DNIT, data-
da de 17/03/2008 e publica-
do em 15/05/2008 no DJF1 
p.104, além de outras ações 
constantes do quadro na pág. 
2 deste jornal. Logo, todo 
associado da ASDNER NA-
CIONAL, pode ficar tranqüilo 
porque ela garante buscar 
seus direito violado seja atra-
vés de demandas judiciais ou 
de qualquer outra maneira.

APOSENTADO E PENSIONISTA  QUE É SÓCIO DA 
ASDNER NÃO PRECISA DE OUTRA ASSOCIAÇÃO
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Massagens Terapêuticas
A professora Mônica Santos oferece descontos em  Mas-
sagem energática, Reiki,Terapia com cristais. para os as-
sociados à ASDNER 
Rua Timbiras, 1940 Sl. 1330  Lourdes BH/MG
TEL: (31)3271-6454

Vídeo Bula
A locadora Vídeo Bula oferece 10% de descontos aos as-
sociados da na locação de DVD´S, são várias lojas distri-
buídas em Belo Horizonte.

Sesc Minas Gerais
O Sesc-MG oferece pousadas com estrutura de lazer 
completa, além de cursos em diversas áreas em várias 
cidades do interior de Minas, conta com oficinas e proje-
tos abertos a comunidade.Para maiores informações so-
bre o Sesc em sua localidade entre no site: www.sescmg.
com.br

Anasplasge ( telefonia)
A ASDNER acaba de fechar  
convênio com a empresa de 
telefonia móvel Anasplage. Plano corporativo que pode 
ser estendido a toda família. Benefícios que o plano ofe-
rece:
 - Assinatura baixa, como tarifas super reduzidas;
- Controle de gastos sem surpresas na conta;
- A franquia de minutos não utilizada no mês corrente 
fica acumulada para o mês seguinte;
- Ao término do crédito o usuário pode fazer a recarga 
normalmente;
- Plano extensivo aos parceiros, associados e familiares;
- Contrato de 12 meses, sem consulta ao SPC/SERASA;
CUSTO ZERO PARA LIGAÇÃO FIXO, ILIMITADO EM TODO 
CÓDIGO DE AREA 31, PARA QUALQUER OPERADORA 
(GVT,VESPER,NET FONE,EMBRATEL) E CUSTO ZERO 
ENTRE ASSOCIADOS.

fotos pag. arquivo Prefeitura Municipal de Paracatu

Falar de Paracatu é falar de um povo acolhedor e por que não descrever as belezas 
desta cidade as quais nós sempre desfrutamos. Município Mineiro a 483Km de Belo 
Horizonte. Nascido no inicio do séc. XIII, quando bandeirantes aventureiros buscavam 
riquezas minerais, esse centro histórico guarda relíquias preciosas acompanhadas de 
por paisagens exuberantes de montanhas e cerrados. Paracatu possui  grande  patri-
mônio histórico como Becos e Casarões do séc. XIX construídos por escravos.  O clima 
quente favorece as festividades que  ficam 
ainda mais animadas com o sol que  predo-
mina praticamente o ano todo convidando a 
todos  para um banho nas  lindas cachoeiras 
que se multiplicam por trilhas e sítios arque-
ológicos como grutas e cavernas. Na culiná-
ria local que tem forte influência da cultura 
negra ressaltamos o bolo de domingo ser-
vido sempre após a missa, a empadinha de 
capa fina e o delicioso bolo de fubá. A cidade 
de  Paracatu também é lembrada por seus 
artesanatos que vão desde o bordado, utensílios domésticos a objetos decorativos.     
Em Paracatu contamos com o apoio da Delegada Regional Helenice Nogueira  a que a 
ASDNER agradece pelo carinho e a dedicação que ela oferece ao Associados da região.

Descobrindo  Minas....Paracatu

Culinária

-2 Colheres de sopa de man-
teiga    
-1 lata de leite moça  
-3 ovos    
-1 xic. De queijo parmesão ra-
lado    
-1 e ½ xic. De fubá  
2 colheres de sopa de farinha 
de trigo   
-1 colher de sopa de fermen-

Ingredientes

1.Bata na batedeira a mantei-
ga, o Leite Moçae os ovos. 
2.Junte o queijo parmesão, o 

to em pó   
-3 xic. De leite   
-Manteiga para untar  
-Fubá para polvilhar

Modo de Preparo

Tipicamente mineiro, o bolo de fubá e tradição em Paracatu, onde afirmam que é o 
melhor  do Brasil.

fubá, a farinha peneirada com 
o fermento e,    
3.por último o leite, baten-
do bem.   
4.Unte a forma com manteiga 
e polvilhe com fubá.  
5.Despeje a massa do bolo.
Asse em forno quente.

Convênios
VARIEDADES

Igreja do Rosário Gruta em Paracatu

Cachoeira da Sereia

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

A ASDNER/NACIONAL fica na Av. Prudente de Morais nº.1641-
2ºandar, 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 feira  8:00  às 17h.

Fale  conosco:


