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EXCURSÃO ASDNER 2011

A beleza de São Lourenço está no parque das águas que 
percorrem verdadeiros lençóis de minérios e escorrem 
pelas fontes de um parque!Passeios de charrete,city 

tour pela cidade acompanhado pelo guia turístico serão 
alguns de nossos atrativos!

GARANTA SUA VAGA!
Partida: 08/08/11 - Volta: 11/08/11

Hospedagem: Hotel Platino
(lazer,piscina,sauna,acomodações,café da manhã e jantar)

Ônibus incluso.

Valor para Sócios, Cônjuges e Dependentes: R$240,00
Valor para Acompanhantes: R$300,00

SHOW COM O PADRE FÁBIO DE MELLO!!

OBS: Os interessados devem entrar em contato
com a ASDNER-MG  até dia 20/06/11

para confirmar a presença,mediante o pagamento.

São Lourenço
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Metas
A ASDNER Regional MG 

vem se empenhando para 
concretizar o desejo de ter um 
Jornal da ASDNER de nível na-
cional que seria publicado pela 
Direção Nacional e distribuído 
no Brasil, com periodicidade mí-
nima de três meses. 

Lutar para a criação de mais benefícios em ní-
vel nacional. 

Regionalmente, estaremos realizando uma 
pesquisa entre os associados para definição e cria-
ção de benefícios regionalizados. 

Estaremos expandindo convênios, e oferecen-
do opções de serviços de acordo com seu anseio 
e sua necessidade. 

“Vamos precisar de todo mundo....” 
Nós queremos continuar nessa caminhada 

com vocês compartilhando realizações e pedindo 
a Deus que nossos erros nunca prejudiquem al-
guém e que eles nos ensinem e ajudem em nosso 
crescimento moral e espiritual.

Balanço Econômico 2010
ATIVO
 CIRCULANTE 
  DISPONÍVEL
   CAIXA GERAL  260,56D
    BANCOS   1.446.427,89D
        1.446.668,45D
         1.446.688,45D
PERMANENTE
 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
  BENS MÓVEIS  29.418,62D
       29.418,62D
        29.418,62D
         1.476.107,07D
PASSIVO
 CIRCULANTE
 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO      
  OBRIGAÇÕES DIVERSAS       181.560,02C
          5 181.560,02C
          5 181.560,02C
PATRIMONIO
 PATRIMONIO SOCIAL
 RESULTADO DO EXERCÍCIO        1.294.547,05C
                                                                      1.294.547,05C
                                                                        1.294.547,05C

Comunicamos que o Balanço Econômico 2010 da ASDNER-
MG se encontra disponível na Associação: Av.Prudente de Mo-
rais,1641, 2°andar, Bairro: Santo Antônio. Belo Horizonte/MG

Palavra do Diretor
Caríssimos associados, 

Quanta expectativa para a leitura do tão es-
perado Jornal da ASDNER! Quantas esperanças 
vêm sendo creditadas na ASDNER! 

O tempo passa cada dia mais veloz, e os nossos 
sonhos não se realizam. Nem bem encerramos o 
ano de 2010, e já se foram cinco meses de 2011. 
Mas a gente continua sonhando e esperando. Pri-
meiro, a semente no ventre da mãe até nascer; 
depois o colo, o chão, o crescimento, a escola, as 
ruas, depois o trabalho, o cansaço... 

A nossa vida é uma luta contra o tempo. A cada 
dia, vamos ficando mais velhos, às vezes doentes, 
dependentes, desencorajados para o trabalho, 
para o lazer, sem esperança na vida, e lamentando 
o envelhecer. Na verdade é um privilégio envelhe-
cer, pois é ver o ciclo da vida se cumprir. Triste é 
não viver. Quanto mais velhos significa que adqui-
rimos mais sabedoria e experiência, que tivemos 

EDITORIAL

CARTA DO LEITOR À Associação, 
Agradeço o presente do dia da mulher e pelo 

cartão de aniversário.
Parabéns à Associação pela homenagem presta-

da à mulher. Iniciativa que ajuda melhorar a situa-
ção da mulher Brasileira. Podemos confiar, temos 
mulheres trabalhando em vários setores, ocupando 
cargos importantes, principalmente na Política.

Saudações,
Querobina Almeida Menezes

Prezada Diretora,
Parabéns! Acabo de receber uma comunicação 

sobre a vitória da ASDNER, propagando a justiça 
para seus Associados. Muito devemos ao seu in-
teresse.

Oportunidade para enviar o agradecido abraço!
Délcio Euler Sanábio

(Engenheiro Chefe DNER (1978-1981)

EXPEDIENTE
ASDNER NACIONAL

Presidente: Nilza Ávila Ribeiro. Diretora Re-
gional MG: Eglea Fátima F. Caldas Rocha. Vice-
Diretor: Mário Vieira Martins. Delegados Re-
gionais: José Fausto Ferreira (Araxá), Marcos A. 
Nunes (Bom Despacho), Milton Genelhu (Cara-
tinga) Paulo Roberto Pinto (Caxambu), Valquíria 
Dutra (Gov.Valadares), Jaine Lameira (Juiz de 
Fora), Erminio Ferreira (Leopoldina), Eduardo de 
Paula (Muriaé), Silvio Duarte (Oliveira), Helenice 
Nogueira (Paracatu), Marcus G. Santos (Patos de 
Minas), Leila Tourinho (PousoAlegre), Célio Co-
elho (Rio Casca), Nívea Almeida (Sete Lagoas), 
Laerte Oliveira (Teófilo Otoni), Marisa Fernan-
des (Uberaba) e Moacir Souza (Uberlândia).

ASDNER REGIONAL MG
Conselho Editorial:

Eglea Fátima F. Caldas Rocha e equipe.

Diagramação e Impressão: Gráfica Fumarc
Tiragem: 3.400 exemplares

vida com saúde, paz e ajuda de Deus para superar 
os momentos difíceis, porque sem isso não chega-
ríamos até a velhice. 

A pergunta de quase todos nesse momento 
deve ser: Mas que conversa é essa? O que isso tem 
a ver? A ASDNER não faz nada! Eu quero saber 
como anda o nosso processo na justiça que está 
demorando muito... 

Posso lhes dizer que tem tudo a ver, por que, 
esse não é um momento só de fazer, mas de espe-
rar também. A ASDNER vem acompanhando e se 
dedicando com afinco em todas as demandas dos 
associados, sejam do Ministério dos Transportes, 
do DNIT, da PRF ou da ANTT, e acredita que em 
muito breve, estará comemorando, especialmente 
a execução do processo de equiparação dos pro-
ventos do extinto DNER com os do DNIT. 

A equipe da ASDNER Regional MG tem como 
objetivo, ser o instrumento facilitador para pro-
porcionar e realizar o desejo de muitos, e se colo-
ca sempre humilde e simples à disposição de to-
dos os associados. Nosso abraço carinhoso a todos.

Eglea de Fátima F. C. Rocha (Diretora)

Mãe,
não importa a distância,

sempre está ao nosso lado, torcendo, rezando...
Pedindo a Deus a nossa felicidade. Mãe,

Merece muito mais que um dia,
Merece muito mais que uma vida.

A ASDNER-MG DESEJA UM
FELIZ DIA DAS MÃES!!

FALE CONOSCO

ASDNER - REGIONAL MINAS GERAIS

Av. Prudente de Morais, nº1641- 2º andar.
Bairro Santo Antônio. Belo Horizonte/MG. 

CEP: 30350-213. Fax: (31) 3342.2314.
Tel: (31) 3342.1562.

Email: asdnermg@asdner.org.br
Funcionamento: 2ª a 6ª, de 8h às 17h.

Fotolog: www.eflog.net/asdnermg

cional que seria publicado pela 
Direção Nacional e distribuído 
no Brasil, com periodicidade mí-
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Atenção Associados da ASF 
A antiga ASDNER/MG, proprietária das colônias 
de férias de Jacaraípe/ES, Felixlândia e Nova Pon-
te, além de uma linda Sede Campestre na região da 
Pampulha, vinha recebendo a mensalidade de seus 
associados através de boleto bancário em vista de 
processo que tramitava no Ministério do Planejamen-
to Orçamento e Gestão para a liberação da rubrica do 
desconto em folha de pagamento. A partir do próxi-
mo mês, o desconto já será processado no contrache-
que dos associados da ASF. Mantenha-se filiado. Esta 
será a melhor maneira de você garantir seus direitos 
sobre o patrimônio que ajudou a construir.

INFORMES

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Processo De Equiparação Salarial Em Fase Final

Em 17 de março de 2011 a Juíza 
Federal Substituta da 2ª Vara da Se-
ção Judiciária do Distrito Federal, Dra. 
Candice Lavocat Galvão Jobim, profe-
riu despacho notificando a Advocacia 
Geral da União, para que processo de 

paridade entre MT e DNIT fosse enviado ao Ministério 
dos Transportes, a fim de ser dado o início à implanta-
ção da equiparação salarial com o DNIT.Diz o despa-
cho que a implementação do Plano Especial de Cargos, 
instituído pela Lei 11.171/2005, consiste em obrigação 
de fazer, de natureza mandamental, cujo cumprimento 
obedece ao disposto no art. 461 do CPC, com redação 
dada pela lei nº 10.444/2002, sendo desnecessário o 
processo de execução.À vista do requerimento feito 
pela ASDNER, a Juíza intimou a União para que cum-
pra a obrigação de fazer decorrente do Julgado em re-
lação a todos os filiados constantes da lista, no prazo de 
60 (sessenta) dias. No dia 03/05/2011 foi publicado no 
site do TRF que a AGU peticionou maior prazo para 
o cumprimento da decisão, o que já era esperado em 
face do volume de trabalho e o número de servidores 
do MT que irão efetivar a alteração dos salários.Ainda 
em acordo com o despacho, intimou a ASDNER para 
que requeira execução das parcelas pretéritas, de 2005 
a 2011, nos termos do art. 730 do CPC, instruindo o 
requerimento com memória discriminada e atualizada 
de cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias.

DNIT
Progressão Funcional

O Juiz Federal Substituto da 5ª Vara da SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, Dr.Paulo 
Ricardo de Souza Cruz , JULGOU PROCEDENTE 
O PEDIDO da ASDNER para determinar ao DNIT 
que seja assegurado aos seus substituídos relacionados 
o direito à progressão funcional e à promoção desde o 
ingresso no exercício do cargo, desde que observados 
todos os requisitos dispostos na Lei nº 11.171/2005, e 
o pagamento os valores referentes à diferença entre o 
padrão inicial da carreira e os padrões a que deveriam 
ter ascendido. Contudo, o Juiz entendeu sobre a limi-
tação territorial para os filiados residentes no Distrito 
Federal.Os advogados irão recorrer, pois acreditam que 
há grandes chances de ser revertida, uma vez que exis-
te uma discussão em andamento sobre a aplicação do 
art. 109, parágrafo 2º da Constituição, às autarquias, 
como é o caso do DNIT.Não acham que a jurisprudên-
cia citada pelo juiz seja efetivamente contrária a ASD-
NER , pois o STJ fala mais sobre casos em ações coleti-
vas ajuizadas em um Estado, e aí realmente a sentença 
só irá beneficiar os filiados residentes naquele Estado, 
quando neste caso é no Distrito Federal, que tem uma 
regra mais abrangente. Paralelamente, a ASDNER Re-
gional MG propôs diversas ações sobre o mesmo pleito 
nos Juizados Especiais Federais para os associados que 
manifestaram ansiedade pela solução do problema.

Gratifi cação de Qualifi cação
Foi ajuizada ação para o pagamento da GQ para 

os servidores das carreiras do DNIT que ocupem os 
cargos de Analista de Infraestrutura de Transportes ou 
Analista Administrativo, para todos os servidores de 
nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT e 
também para os servidores de nível intermediário ocu-
pantes dos cargos de Agente de Serviços de Engenharia 
ou Técnico de Estradas e Tecnologista. O pedido da 
ação é para que os servidores recebam a GQ no pata-
mar de pelo menos 15% incidentes sobre o maior ven-
cimento da carreira, enquanto o DNIT não definir os 
procedimentos para aferição dos requisitos e pagamen-
to da gratificação em índices diferenciados. O funda-
mento para a ação é que a Lei nº 11.171/05, ao definir 
a GQ, já estabeleceu determinados requisitos que de-
vem ser cumpridos para o pagamento da gratificação, 
de modo que o DNIT não expediria propriamente um 
regulamento, mas sim definiria os procedimentos para 
aferir se os servidores fariam jus ao percentual mínimo 
(de 15%) ou máximo (de 30%).

ASSOCIADOS
Reembolso de Despesas

A SECRETARIA DE RE-
CURSOS HUMANOS através 
da PORTARIA NORMATIVA 
Nº 5, DE 11 DE OUTUBRO 
DE 2010 Estabeleceu orienta-
ções aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Ad-
ministração Federal - SIPEC so-
bre a assistência à saúde suple-
mentar do servidor ativo, inativo, seus dependentes e 
pensionistas e dá outras providências.

O servidor ativo, inativo e o pensionista já podem 
requerer o auxílio de caráter indenizatório, realizado 
mediante ressarcimento, por beneficiário, desde que 
comprovada a contratação particular de plano de as-
sistência à saúde suplementar . Para fazer jus ao auxí-
lio, o plano de assistência à saúde suplementar, con-
tratado diretamente pelo servidor, deverá atender, no 
mínimo, ao termo de referência básico, exigido nessa 
Portaria exceto aqueles planos de saúde contratados 
antes da vigência da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 
1998. O auxílio será consignado no contracheque do 
titular do benefício e será pago sempre no mês sub-
seqüente à apresentação, pelo servidor, de cópia do 
pagamento do boleto do plano de saúde, desde que 
apresentada ao órgão ao qual está vinculado, até o 5º 
(quinto) dia útil de cada mês.O auxílio poderá tam-
bém ser requerido para cobrir despesas com planos 
de assistência odontológica. INFORME-SE JUNTO 
AO NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS DO 
MINISTÉRIO. 

EXAMES PERIÓDICOS PARA SERVIDORES
A ASDNER está atenta aos direitos do associado, 

principalmente no que se diz respeito à implementação 
da política de atenção à saúde do servidor, ativo, inativo 
e pensionistas. O Governo Federal dando continuidade 
ao projeto de atenção à saúde do servidor, regulamentou 
a realização dos exames periódicos dos servidores públi-
cos da Administração Pública Federal, através do De-
creto 6856 de 2009, como também a Portaria de nº 783 
de 07 de abril de 2011, estabelecendo a obrigatoriedade 
da utilização do módulo de Exames Médicos Periódicos 
.. A Delegada Residencial de Uberaba vem participando 
de reuniões com a finalidade de celebrar Convenio com 
a Unidade de Uberaba, do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS, 
previsto no Art. 7º do Decreto nº 6833 de 29.04.2010, 
para atendimento aos associados da ASDNER, na área 
de sua atuação.Foi criado um módulo eletrônico no 
SIAPENET, o qual o Órgão poderá acessar para a reali-
zação do exame.O Governo Federal repassa aos Órgãos 
os recursos necessários para o custeio do programa.

IMÓVEIS DA UNIÃO
A ASDNER enviou ofício à Secre-

taria do Patrimônio da União- Minas 
Gerais, no qual solicita informações 
acerca da iminente desocupação dos 
imóveis da União, situados às margens 
das rodovias federais em diversos municípios de Minas 
Gerais, rodovias essas, construídas pelos nossos asso-
ciados, servidores do extinto DNER. Ameaçados pela 
desocupação, os ocupantes vivem a ansiedade e a angus-
tia da expectativa do amanhã sem teto. Grande parte 
mora junto de suas famílias, pessoas simples de parcos 
recursos e os imóveis se encontram em péssimo esta-
do de conservação. Há também aqueles que investiram 
durante anos na conservação e benfeitorias dos imóveis 
e vislumbram a possibilidade de adquiri-los a preço de 
mercado concorrendo em grau de igualdade com inves-
tidores em leilão a ser promovido pela SPU.Há muito 
tempo estamos envolvidos nesse processo, pedindo que 
as autoridades e políticos decidam cuidar dessa causa 
de maneira especial a fim de acalmar a aflição dos en-
volvidos que possuem em média 80 anos de vida sendo 
que mais da metade desse tempo residindo no mesmo 
local. Os técnicos da Secretaria do Patrimônio da União 
aplicam a legislação a ferro e fogo não se preocupando 
com a velhice, com o abandono e com a participação 
que cada um desses servidores teve na construção da 
história desse país. Como a aplicação da lei é implacável 
para alguns!

Licença Prêmio
A Regional MG enviou  ofício n° 68  datado 13 de 

Abril de 2011, a Presidência da ASDNER  após tomar 
conhecimento da conversão em pecúnia da licença-
prêmio e não gozada e nem contada em dobro para a 
aposentadoria no âmbito da AGU.

Diante do fato a ASDNER já entrou com ação de 
conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e 
nem contada em dobro para a aposentadoria em favor 
de seus associados.
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EVENTOS REALIZADOS EM 2010

Dia das Mães 2010. Belo Horizonte/MG

Dia dos Pais 2010. Belo Horizonte/MG

Festa Junina 2010. Belo Horizonte/MG

Festa Junina 2010. Bom Despacho/MG

Parabéns Dona Luci pelo seu 
aniversário de 80 anos!
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Natal 2010. MG

Reunião Diretores 2011

Em Janeiro de 2010, ocorreu a reunião dos 
Diretores da ASDNER em Belo Horizonte, 
para a discutir a alteração estatutária e  
Ações (Equiparação salarial; Progressão 
Funcional) dentre outras. Foi discutido 

também assuntos em prol dos Associados.

OLIVEIRA B.HORIZONTE B.HORIZONTE

UBERABA ARAXÁ BETIM

CONTAGEM TEÓFILO OTONI POUSO ALEGRE
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RELATÓRIO DE PROCESSOS DA ASDNER

1.Ação Coletiva nº 1997.34.00.008446-0

Beneficiários: Servidores ativos, aposentados e pen-
sionistas do extinto DNER, que firmaram autorização 
para ingresso na ação.
Pedido: Pagar aos filiados o aumento de 28,86%, 
concedido pelas Leis nº 8.622/93 e nº 8.637/93 aos 
servidores militares, incidente sobre seus respectivos 
vencimentos, proventos e pensões, com os acréscimos 
relativos às vantagens pessoais e do cargo.
Situação atual: A ASDNER apresentou documentação 
necessária para prosseguimento da ação. Aguarda o jul-
gamento.

2.Mandado de Segurança Coletivo nº 
2005.34.00.003090-3

Beneficiários: Servidores ativos, aposentados e pen-
sionistas enquadrados na condição de “agregados ao 
DAS”.
Pedido: Seja determinado às autoridades coatoras que 
voltem a aplicar, em favor dos agregados substituídos, 
os critérios de cálculo da remuneração anteriores à 
implementação dos ofícios-circulares nº 82/2002 e nº 
12/2004, que implicou redução remuneratória e, além 
disso, seja declarada a nulidade das referidas normas.
Situação atual: A pedido de alguns beneficiários, foi 
requerida a desistência do processo;para os demais,a 
ação continua em curso.

3. Ação Coletiva nº 2005.34.00.035615-0

Beneficiários: Servidores ativos do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal.
Pedido: Pagamento do auxílio-alimentação nos mes-
mos valores pagos aos servidores da Câmara Federal, 
bem como pagamento dos valores atrasados dos últi-
mos cinco anos, correspondentes à diferença entre o 
que deveriam ter recebido a título de auxílio-alimenta-
ção e o que efetivamente receberam.
 Situação atual: Aguarda julgamento.

4.Ação Coletiva nº 2005.34.00.035616-3

Beneficiários: Servidores ativos, inativos e pensionis-
tas do extinto DNER, do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal e demais órgãos da Administração 
Direta.
Pedido: Condenar a União a indenizar os filiados pelos 
danos sofridos em seus ganhos mensais em 1999, 2000 
e 2001, devido à ausência de revisão geral.
Situação atual: Aguarda julgamento.

5. Ação Coletiva nº 2006.34.00.004080-5

Beneficiários: Servidores ativos do extinto DNER que 

foram redistribuídos para a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres – ANTT.
Pedido: Enquadramento dos filiados à Autora redistri-
buídos à ANTT, nos cargos efetivos que compõem a 
carreira regulação da ANTT, previstos no artigo 1 da 
lei nº 10.871/04, bem como pagamento das diferenças 
remuneratórias sofridas por estes enquanto não forem 
efetiva e corretamente enquadrados nos termos do pri-
meiro pedido.
Situação atual: Os autos estão conclusos ao relator e 
aguardam julgamento.

6. Ação Coletiva nº 2006.34.00.010150-4

Beneficiários: Servidores aposentados e pensionistas 
do extinto DNER.
Pedido: Seja garantido aos aposentados e pensionistas 
que se enquadram no art. 1º da Lei nº 10.404/2002 a 
percepção integral da GDATA.
Situação atual: Os autos principais foram remetidos ao 
STJ para julgamento. Os mesmos estão conclusos ao 
relator e aguarda julgamento.

7. Ação Coletiva nº 2006.34.00.011648-0

Beneficiários: Servidores ativos do extinto DNER, 
cujos nomes constam na Portaria 113 da SRH/MPOG.
Pedido: Seja garantida isonomia de tratamento dos servi-
dores redistribuídos ao DNIT com os servidores do DNIT.
Situação atual: Foi interposto recurso de apelação para 
que a sentença abrangesse todos os filiados substituí-
dos. Aguarda julgamento desde 06/04/10.

8. Ação Coletiva nº 2007.34.00.007170-0

Beneficiários: Servidores ativos do Ministério dos 
Transportes, Departamento de Polícia Rodoviária Fe-
deral (excluídos do proc. nº 2005.34.00.035615-0) e 
demais órgãos da Administração Direta.
Pedido: Seja a União condenada a equiparar o valor 
do auxílio-alimentação pago aos seus servidores com o 
valor pago aos servidores da Câmara Federal.
Situação atual: A Autora protocolizou petição em que 
requer julgamento antecipado, pois a ação versa apenas 
sobre questão de direito e não de fato.Aguarda sentença.

9. Ação Coletiva nº 2007.34.00.007171-4

Beneficiários: Servidores ativos lotados no DNIT, 
ANTT e ANTAQ
Pedido: Sejam a ANTT, o DNIT e a ANTAQ conde-
nados a equiparar o valor do auxílio-alimentação pago 
aos seus servidores com o valor pago aos servidores da 
Câmara Federal.
Situação atual: Foi interposto recurso de apelação para 
TRF. Aguarda julgamento da apelação.

10. Ação Coletiva nº 2007.34.00.009712-4

Beneficiários: Servidores ativos e inativos do Ministé-
rio dos Transportes (inclusive extinto DNER), Depar-
tamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos 
da Administração Direta.
Pedido: Seja a ré condenada a equiparar o valor do au-
xílio-saúde pago aos seus servidores com o valor pago 
aos servidores da Câmara Federal
Situação atual: Os autos foram remetidos ao TRF e 
distribuídos ao Desembargador Federal.Aguarda julga-
mento da apelação.

11. Ação Coletiva nº 2007.34.00.023349-3

Beneficiários: Servidores aposentados do extinto 
DNER que procuraram a ASDNER
Pedido: Que a União seja determinada a reimplantar 
aos proventos de todos os filiados à ASDNER que es-
tejam sofrendo a supressão em destaque, impedindo-
se, do mesmo modo, supressões futuras dessa parcela. 
Foi pedido também que a ré seja condenada a pagar 
aos filiados à autora os valores não pagos, desde a su-
pressão, devidamente corrigidos e com a incidência de 
juros legais. 
Situação atual: Os autos estão conclusos para sentença 
desde 20/08/09.

12. Ação Coletiva nº 2007.34.00.034550-7

Beneficiários: Servidores aposentados e pensionistas 
do extinto DNER, admitidos no quadro social da ASD-
NER após o ingresso da 1ª ação judicial da equiparação 
da GDPGTAS.
Pedido: Que seja garantido aos aposentados e pensio-
nistas ora substituídos a percepção integral da Gratifi-
cação de Desempenho de Atividade Técnico-Adminis-
trativa e de Suporte (GDPGTAS).
Situação atual: Os autos foram remetidos ao TRF e 
distribuídos a Desembargadora Federal. Aguarda julga-
mento da apelação.

13. Ação Coletiva nº 2007.34.00.041843-7

Beneficiários: Servidores aposentados e pensionis-
tas do extinto DNER admitidos no quadro social da 
ASDNER após o ingresso da 1ª ação judicial.
Pedido: Que seja garantido aos aposentados e aos pen-
sionistas substituídos o correto pagamento dos valores 
atrasados a título de GDATA, condenando-se a Ré a 
pagar a diferença entre o que os substituídos deveriam 
receber e o que efetivamente receberam desde a edi-
ção da Lei nº. 10.404/02 até a data em que passaram a 
receber a nova gratificação, GDPGTAS, tudo corrigido 
monetariamente e com a incidência de juros, observa-
da a prescrição qüinqüenal.
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Situação atual: Foi garantido aos substituídos o paga-
mento da GDATA nos termos já decididos pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

14. Ação Coletiva nº 2008.34.00.002360-0

Beneficiários: Servidores aposentados e pensionistas 
do extinto DNER.
Pedido: Que seja garantido aos aposentados e aos pen-
sionistas a percepção integral de GDPGTAS e que seja 
a União condenada a pagar a diferença entre o que os 
filiados à ASDNER deveriam perceber e o que efe-
tivamente receberam desde a edição da MP 304, de 
29/06/2006 (convertida na Lei nº. 11.357/06) até a 
data do ajuizamento da ação, tudo corrigido moneta-
riamente e com a incidência de juros.
Situação atual: Os autos estão conclusos para sentença 
desde 12/05/10.

15. Ação Coletiva nº 2008.34.00.009749-1

Beneficiários: Servidores aposentados por doenças 
previstas e Lei, que tiveram a gratificação integralizada 
através de requerimento conduzido pela ASDNER e 
que não foram incluídos na primeira ação.
Pedido: Que seja determinado o restabelecimento do 
pagamento integral da GDPGTAS aos proventos dos 
filiados aposentados por invalidez, e que a Ré seja im-
pedida de descontar dos proventos dos substituídos 
quaisquer valores a título de reposição ao erário.
Situação atual: Aguarda-se a remessa dos autos ao TRF 
para julgamento.

16. Ação Coletiva nº 2008.34.00.029874-1

Beneficiários: Servidores aposentados e pensionistas 
do extinto DNER.
Pedido: Seja garantido aos aposentados e pensionis-
tas o enquadramento no plano especial de cargos do 
DNIT, com a conseqüente percepção de todas as van-
tagens pecuniárias do referido plano. 
Situação atual: Aguarda julgamento.

17. Mandado de Segurança Coletivo nº 14007

Beneficiários: Os servidores do DNIT, filiados à ASDNER
Pedido: Que seja concedida a segurança, declarando-
se a inconstitucionalidade do Decreto nº 1.480/95 e a 
legalidade da greve dos servidores do DNIT, bem como 
impedidos os descontos nos contracheques dos servi-
dores referentes aos dias em que ocorreu a greve.
Situação atual: Os autos estão conclusos ao relator 
com padecer do MPF.

18. Mandado de Segurança Coletivo nº 
2009.34.00.003454-9

Beneficiários: Servidores aposentados por doenças 
previstas em Lei, que tiveram a gratificação integraliza-
da através de requerimento conduzido pela ASDNER.
Pedido: Que seja determinado o estabelecimento do 
pagamento integral da GDPGPE aos proventos dos 

filiados aposentados por invalidez, de modo que eles 
permaneçam recebendo o mesmo percentual pago 
antes da substituição da GDPGTAS pela nova grati-
ficação. 
Situação atual: Aguarda-se julgamento da apelação da 
União.

19. Ação Coletiva nº 2009.34.00.007154-7

Beneficiários: Aposentados e pensionistas do Ministé-
rio de Transportes, que fazem parte dos Planos Geral 
de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE).
Pedido: Que seja garantido aos aposentados e pensio-
nistas substituídos a percepção integral da GDPGPE.
Situação atual: Os autos estão em secretaria.

20. Mandado de Segurança Coletivo nº 
2009.34.00.018461-4

Beneficiários: Servidores administrativos do Departa-
mento de Polícia Rodoviária Federal.
Pedido: Que seja mantido o pagamento da Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) advinda da 
Gratificação pelo Desempenho de Atividade Rodoviá-
ria (GDAR) aos vencimentos dos servidores lotados no 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), 
bem como sejam impedidas as Autoridades Requeridas 
de praticar quaisquer atos que visem à devolução ao 
erário de parcelas recebidas de boa-fé pelos filiados à 
Impetrante ou, sucessivamente, que tenham os valores 
restituídos caso o procedimento de devolução já tenha 
ocorrido.
Situação atual: Os autos foram remetidos ao TRF e 
distribuídos ao Juiz Federal. Aguarda-se a publicação 
da decisão.

21. Ação Coletiva nº 2009.34.00.024859-3

Beneficiários: Servidores do DNIT, associados da 
ASDNER, admitidos a partir de 23/08/2006.
Pedido: Que seja determinado o pagamento dos valo-
res correspondentes à diferença de remuneração entre 
o padrão inicial da carreira e os padrões a que deveriam 
ter ascendido os beneficiários da presente ação, segun-
do os critérios estabelecidos no art. 10 e ss. da Lei nº 
11.171/05, até a edição do regulamento a que alude o 
parágrafo único do mencionado artigo.
Situação atual: Os autos estão conclusos para sentença 
desde 29/11/10.

22.Ação Coletiva nº 42952-
62.2010.4.01.3400

Beneficiários: Todos os filiados a ASDNER.
Pedido: Que seja garantido aos beneficiários dessa ação 
o direito à assistência à saúde na modalidade de auxílio 
de caráter indenizatório mediante ressarcimento, inde-
pendentemente da modalidade de assistência à saúde 
definida pelo órgão a que estão vinculados.
Situação atual: Em 25/01/11 foi publicada a decisão 
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

23.Ação Coletiva
nº 45902-44.2010.4.01.3400

Pedido: Que seja declarada a nulidade do Pregão Ele-
trônico nº 387/2010, de forma que não permita a con-
tratação irregular de terceirizados pelo DNIT.
Situação atual: Foi publicada decisão que indeferiu o 
pedido de antecipação da tutela. Em 20/01/11 o Dnit 
apresentou contestação.

24.Ação Coletiva
nº 25848-23.2011.4.01.3400

Matéria: Conversão em pecúnia da licença-prêmio não 
gozada e nem contada em dobro para aposentadoria.
Pedido: Seja reconhecido o direito dos filiados à Auto-
ra, no momento de sua aposentadoria ou durante seu 
gozo, de converter em pecúnia os períodos de licença-
prêmio e/ou licença especial, conquistados propor-
cional ou integralmente e não gozados. Réu: ANTT 
e DNIT. Data do Ajuizamento: 03/05/2011. Vara/
Turma: 14ª Vara Federal. Decisão: Ainda não há. Sen-
tença: Ainda não há. Situação Atual: O processo foi 
distribuído à 14ª Vara Federal.

25.Ação de GQ

28186-67.2011.4.01.3400 

Autor: Associação dos Servidores Federais em Trans-
portes - ASDNER. Reu: Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes-DNIT
Pedido: Requer o recebimento da Gratificação de 
Qualificação no índice mínimo estabelecido em Lei.

Relativo à Ação de  equiparação salarial do 
pessoal do extinto DNER com o DNIT, infor-
mamos que em virtude do reajuste da Gratifi-
cação GEAAPGPE, ocorrido em julho/2010, os 
beneficiários de pensões oriundas de servidores 
de Nível Auxiliar do extinto DNER ficaram em 
situação salarial superior aos de mesmo Nível do 
DNIT, sem levar em conta que em julho/2011, a 
referida gratificação será reajustada novamente, 
na forma da Lei 11.784/2008, razão pela qual 
não participarão da mencionada execução, sob 
pena de reduzir o valor da sua remuneração.A 
Associação iniciará trabalho junto às autorida-
des governamentais e parlamentares, visando 
melhorias salariais para os servidores do DNIT, 
principalmente os de Nível Auxiliar, objetivan-
do possibilitar a mencionada execução para os 
beneficiários de pensões de servidores de Nível 
Auxiliar do extinto DNER.

ATENÇÃO
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SAÚDE

CONVÊNIOS

OBTUÁRIO

O que é artrose?
“A artrose é um processo degenerativo de desgaste da 

cartilagem, que afeta sobre tudo as articulações que su-
portam peso ou as que fazem movimentos em excesso, 
como por exemplo, as cadeiras, os joelhos ou os pés.

Esta doença vincula-se ao envelhecimento das articu-
lações, ligado ao passar do tempo. Inicia-se, em geral, a 
partir dos 40 ou 45 anos. Porém, também pode aparecer 
de forma precoce como conseqüência de traumatismos ou 
problemas congênitos que afetem a articulação. 

Os sintomas da artrose são a dor e a limitação da função 
articular. A limitação do movimento deve-se ao fator mecâ-
nico: as superfícies articulares, em vez de estarem acolcho-
adas pela cartilagem, tornam-se rugosas e atritam-se.

Como prevenir a artrose?
Além da idade, existem fatores que favorecem o apare-

cimento da artrose. Um dos mais importantes é o sobrepe-
so, porque produz uma sobrecarga nas articulações. Neste 
sentido é importante que a alimentação consista em uma 
dieta balanceada e sem excesso de gorduras, para evitar o so-
brepeso. A obesidade sempre é acompanhada pela artrose.

Outro fator importante é a atividade física, como por 
exemplo caminhar, andar de bicicleta ou nadar. A respeito 
das caminhadas que realizamos quando fazemos compras 
e olhamos vitrines, estas não surtem nenhum efeito bené-
fico. Uma caminhada efetiva tem de ser contínua e com 
passo firme, com duração de 20 ou 30 minutos.

Com respeito a administração de medicamentos, os es-
pecialistas preferem utilizar a menor quantidade possível 
de drogas, e ver quanto os pacientes podem melhorar com 
tratamentos locais, orientados a desinflamar e acalmar a dor.

O passar dos anos é irremediável. Porém, existem ma-
neiras de retardar um pouco a aparição dos incômodos 
sinais do tempo.  (Artigo tirado do site:www.boasaude.uol.com.br)

VOCÊ SABIA?

Os principais aliados ao combate da artrose são:
Zinco – promove a liberação do hormônio do 

crescimento, participa da estrutura dos ossos e dentes. 
Encontrado em ovos, cereais e carnes vermelhas.

Cálcio – componente estrutural dos ossos, sua defi-
ciência pode levar osteoporose, raquitismo.. Encontrado 
no leite e derivados, brócolis e abóbora. 

Magnésio – fixa o cálcio nos ossos e dentes. Sua falta 
pode dar ausência de crescimento ósseo. Encontrado na 
soja, salmão, espinafre, caju e abacaxi.

Boro – melhora o balanço de cálcio negativo no 
sangue. Sua deficiência pode levar a osteoporose. Ele é 
encontrado no figo, pêssego, uva, pêra. A água também  
é uma fonte de boro, dependendo da sua origem.

Vitamina D – previne fraturas. Sua diminuição afeta 
o crescimento ósseo, podendo levar ao raquitismo e oste-
oporose. Encontrada no fígado, ovo e banhos de sol.

Vitamina K – proteína responsável pela fixação do 
cálcio aos ossos e previne a osteoporose participando 
ativamente da formação óssea. Encontrada no iogurte, 
alfafa, gema de ovo, óleo de açafrão, óleo de soja, óleo de 
fígado de peixe, algas e verduras.

Vitamina C – tem influência decisiva no metabolis-
mo do tecido ósseo e da cartilagem, sua deficiência pode 
causar alterações de crescimento. Encontrada no tomate, 
couve-flor, kiwi e laranja.

Braz Pinto Magalhães Belo Horizonte
Glicéria Maria de Lemos Belo Horizonte
Maria Aparecida da Silva Belo Horizonte

Maria Moraes Bispo Belo Horizonte
Mario Moreira da Silva Belo Horizonte

Oswaldo Hipólito Pimenta Belo Horizonte
Paulo Francisco Pires Belo Horizonte
Philomena Blesson Belo Horizonte

Zilda Pereira de Souza Belo Horizonte
Maria Pereira dos Santos Betim
Marina Fernandes Bahia Betim
Rafael Ribeiro da Mota Bom Despacho
Jõao Américo de Freitas Caxambu
Olivia Ribeiro Goncalves Caxambu

Raimundo Ferreira da Silva Felixlândia
Geraldo de Carvalho Governador Valadares

Suely Pereira de Souza Governador Valadares
Helena de Jesus Franco Juiz de Fora
Jõao Lourenço da Silva Juiz de Fora

Jõao Marcelino Carneiro Juiz de Fora
José da Silva Braga Juiz de Fora

Waldir Francisco da Costa Juiz de Fora
Antonio Chaves Ferreira Juiz de Fora
Antonia Maria da F. Silva Leopoldina
Ataide Teodora de Souza Leopoldina

Sebastião Dutra de Castro Leopoldina
Sebastião Guedes Sobrinho Leopoldina
Terezinha Nunes da Silva Leopoldina

Geraldo Almeida Oliveira
Sebastião Pereira Oliveira

Joaquim Moreira Santana Pará de Minas
Gentil Coluna Machado Paracatu

Sebastião Araújo Paracatu
Benedita Franco dos Santos Pouso Alegre

Eurico Silva Pouso Alegre
Arinos Alves Camaros Prata

Raimundo de Assis Pereira Sete Lagoas
Expedito Moreira dos Reis Teófilo Otoni

Francisco Nascimento Uberaba
José Ferreira Santana Uberlândia

Jõao de Souza Carvalho Uberlândia

A ASDNER/MG firmou convênio com empresas, 
atuantes em áreas diferenciadas, a fim de proporcionar 
ao Associado e seus dependentes benefícios e descontos.

Serviços de reeducação alimentar, 
dieta individualizada, específica para 

emagrecimento,nutrição esportiva e clínica,controle 
de diabetes,hipertensão e doenças cardiovasculares.
Programas específicos para crianças, idosos, atletas, 

gestantes,com finalidade única de promoção da saúde!

Belo Horizonte-MG • www.nutricio.com.br

Centro Universitário de Belo Horizonte. Busca proporcio-
nar a seus alunos uma educação integral,apoiando ativida-

des culturais,pesquisas e extensão,entre outras áreas.

Belo Horizonte-MG • www.unibh.br

Fisioterapia,acupuntura,hidroterapia,psicologia,
nurição,fonoaudiologia,nutrição,natação,musculação e 

hidroginástica.

 Uberaba-MG • www.isas.com.br

Tratamentos corporais, faciais, estética,plásticas,
depilação à laser e muito mais para sua saúde e beleza!

Belo Horizonte-MG • www.nucleofinaforma.com.br

Núcleo Personna: Psicoterapia e Saúde Integrada
Atendimento para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Belo Horizonte-MG • www. nucleopersonna.com.br

COLÔNIAS ASDNER
A ASDNER possui colônias para seus 

Associados em todo território Brasileiro. 
Para maiores informações, entre em 

contato com a gente!

ASDNER-MG
(31) 3342 1562 | (31) 3342 2314

Está em tramitação um convênio com o SENAC.
Para maiores informações,entre em contato com a 

ASDNER-MG. (31) 3342-1562


