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A ASDNER se alegra junto aos aposentados
e pensionistas pela equiparação salarial!

Escândalos de corrupção no Governo não envolvem servidores
concursados do DNIT. A ASDNER se orgulha da participação de seus 

associados. Minas Gerais prima pela ética no serviço público.

FOTOLOG ASDNER/MG
Acesse nosso fotolog! Nele disponibilizamos as fotos de reuniões, 

comemorações e acontecimentos em geral da ASDNER.
Endereço: www.eflog.net/asdnermg

Nesta Edição:

Parabéns! Dia 28 de outubro

Endereço para devolução: ASDNER-MG Av.Prudente de Morais, 1641, 2º andar. Bairro Santo Antônio. Belo Horizonte-MG CEP: 30 350 213

O Natal está chegando e 
a ASDNER quer 

celebrar com você!
Aos que moram no interior, 

mantenham contato com
seu delegado regional

a partir do mês de dezembro

Kit Escolar 2012
Informamos a todos os beneficiados do Kit Esco-
lar e aos que interessarem que a partir deste ano, 

será preciso preencher um formulá-
rio específico para recebimento do 
benefício. Entre em contato com 

a Sede da ASDNER ou com o De-
legado Regional de seu Município 

para maiores informações.

Dr. Marcelo, Eglea, Nilza, Dr. Torreão e Mário
Helinho (colaborador da ASDNER) recebe de braços 
abertos todos os Associados

Encontro do Grupo ASDNER
em Caxambu em agosto de 2011
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Palavra do Diretor
O termo corrupção que tanto esteve presen-

te na mídia por conta da prática de atos ilícitos, 
imorais, por parte de várias pessoas que ocupa-
vam cargos no governo, especialmente na dire-
ção do DNIT e Ministério dos Transportes, e 
também por pessoas comuns que de alguma for-
ma também são corruptas embora até pensem 
que não sejam. O que faz as pessoas praticarem 
atos de corrupção? Só quem tem o poder pratica 
a corrupção ou o poder aumenta a possibilidade 
das pessoas praticarem corrupção? Até quando 
os princípios da moralidade serão esquecidos 
por quem se beneficia com uma decisão em pre-
juízo para outra outrem? Será realmente que o 
brasileiro tem no DNA da corrupção?

Se a corrupção está relacionada em pe-
quenos atos, como furar uma fila no banco, 
lucrar com o troco errado, trocar o preço de 
um produto no supermercado ou em qual-
quer outra forma de “levar vantagem” você 
pode ser comparado aos políticos corruptos?

Vivemos uma crise de falta de ética e mo-
ral nunca antes tão evidente. Denúncias atin-
gem não só os detentores do Poder, mas toda 
a sociedade que confia na impunidade que im-
pera nesses casos. 

É indispensável que tenhamos gestos e 
atitudes, no trabalho, na escola, em casa, na 
comunidade, contrários a essa mania de levar 
vantagem em tudo (Lei de Gerson). As crian-
ças crescem tendo a cultura da esperteza. O 
“jeitinho brasileiro” não pode ser motivo de or-
gulho para ninguém, o “ter” não pode ser mais 
importante que o “ser”. Os valores não podem 
ser apenas o dinheiro, o carro, a beleza, o físico 
perfeito, o celular de última geração. 

Em recente entrevista a Presidenta Dilma 
afirmou a jornalista que não se acaba com a 
corrupção de uma vez por todas, mas que a 
torna cada vez mais difícil. O combate à cor-
rupção nunca se fez tão necessário. Não deve-
mos aceitar e perdoar os corruptos nem tam-
pouco admitir passivamente que todo político 
é corrupto ou que a corrupção está no DNA 
do brasileiro, tendo a sensação de que não 
adianta lutar para mudar, pois tudo vai con-
tinuar do mesmo jeito, e o errado passa a ser 
aceito como o certo. Os interesses coletivos 
devem sempre prevalecer numa sociedade.

Precisamos nos organizar, reivindicar, co-
brar, porque depende de cada um de nós, em 
nossas casas, no trabalho e, principalmente, 
em nossa vida na comunidade, que cada um 
faça sua parte sendo ético, moral e solidário 
com o semelhante. 

Eglea de Fátima Ferreira Caldas Rocha
Diretora

Editorial Carta do Leitor
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À ASDNER Regional MG,
Quero parabenizá-la pela sua luta e empenho 

na conquista de nossa equiparação salarial, com o 
pessoal do DNIT.

Sua participação merece elogios de todos nós, 
aposentados e pensionistas do nosso saudoso DNER.

A estima, do
Luciano Leal (Belo Horizonte)

Foi com grande satisfação que recebi as palavras 
de Mário Quintana a propósito da sabedoria de um 
mestre com que os pais se dedicam aos filhos.

Agradeço-lhes a citação e os votos de feliz dia 

dos Pais. Graças a Deus, pude festejá-los com os 
três filhos, os três netos e os três bisnetinhos.

Já chegando aos 90 anos, uma das maiores alegrias 
é ter sido amigo, grande amigo dos filhos, a quem dei-
xo o exemplo de trabalho profícuo e probo, que me 
permitiu educá-los, sentindo-me realizado com isso, 
e mais os livros que escrevi e as centenas de árvores 
que plantei com minhas mãos, as da família e as dos 
meus operários companheiros do DNER.

Desejando-lhes muitas felicidades, na vida pes-
soal e profissional, faço-o com o meu melhor abraço.

Daltro (Belo Horizonte)

Sou resto de ilusão
Sou resto de ilusão jogada num entulho mundo.
Sou pedaço de sonho iniciado e não terminado.
Sou sobra nojenta de um banquete de mentiras
Sou parte da escultura modelada e inacabada
Chegada à galeria sem arte final
Sou dito e desdito numa grande frase incompleta 
e uma oração sem verbo
Sou o que restou de uma partida numa ida sem 
volta
Sou noite sem luar a sorver o pesadelo infinito de 
acordar no dia sem sol
Sou fumaça escura do ultimo trem da noite
Sou número computado manuseado como objeto
Sou tristeza que anda atrás da alegria
Sou conseqüência e fruto do ato impensado de 
uma Eva

Ato este sem amor e sem carinho
Sou resto de uma ilusão
Sou uma colcha de retalhos feita de sonhos 
coloridos
Estampados no painel
Facial, onde os olhos chorados de esperança
Buscaram o sol
Sou o desejo encamado, sou suor,
Derramado, lutas de batalhas perdidas
Sou o que restou de uma festa de mentiras
Cinzas de um carnaval que passou
Um circo sem palhaço
Sou apesar de tudo isso, e das imperfeições
A semelhança maior, a concepção artística
Mais real do que Deus me fez ver-me
E para que tudo isso acontecesse,
Bastou, para isso, o empurrão que você me deu.

Clovis Vieira de Assis (Bebedouro)
Resto de ilusãoPoesia
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Colonias de férias

31 3342 1562
Email: asdnermg@asdner.org.br

BALANCETE ECONÔMICO
ATÉ MARÇO DE 2011

ATIVO  1.551.150,93D
CIRCULANTE   29.418,62D
PERMANENTE 1.580.569,55D
PASSIVO 198.947,89C
CIRCULANTE 1.435.810,91C
PATRIMONIO 1.634.758,80C

DESPESAS 58.615,98D
DESPESAS CORRENTES 58.615,98D
RECEITAS 4.426,73C
RECEITAS CORRENTES 4.426,73C
O balancete econômico se encontra na sala 
da Associação.

II - O servidor público não poderá jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. As-
sim, não terá que decidir somente entre o legal 
e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, 
consoante as regras contidas no art. 37, caput, e 
§ 4°, da Constituição Federal.

III - A moralidade da Administração Pública 
não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da idéia de que o fim é 
sempre o bem comum. O equilíbrio entre a le-
galidade e a finalidade, na conduta do servidor 
público, é que poderá consolidar a moralidade do 
ato administrativo.

XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia 
com a estrutura organizacional, respeitando seus 
colegas e cada concidadão, colabora e de todos 

pode receber colaboração, pois sua 
atividade pública é a grande 
oportunidade para o cresci-
mento e o engrandeci-
mento da Nação.

A ASDNER possui 
várias colônias de 
férias no território 

Brasileiro. Entre em 
contato conosco para 
maiores informações.

Faça sua parte!

OBTUÁRIO
Dorvalina Lopes da Silva Sete Lagoas
Angelina Pereira Rosa Pouso Alegre
Antônio Palha Xavier Manhuaçu
Erondina Medeiros Leopoldina
Expedito Catarina São Gonçalo do Sapucaí
Geralda Carlota de Jesus Santos Dumont
Geraldo Florentino Matias Barbosa
Maria Silvino Ribeiro Oliveira
Maria da Conceição Alves Vieira Campanário
Tania Maria Mota Caldeira Itaobim
Rita Virginia Luiz São Gonçalo do Sapucai
Rita Alves Moreira Pouso Alegre
Maria Aparecida Freitas de Morais Uberlândia
Maria da Penha da Silva Leopoldina
Mauri Monteiro Dias Santa Rita do Sapucai
Onofre Leite Contagem
Luiz Alberto Baptista Belo Horizonte
José Antonio Alvarenga Pouso Alegre
João Paulino Barbosa Juiz de Fora
João Batista do Nascimento Governador Valadares
João Alberto Ferreira Belo Horizonte
Ivan Jorge dos Reis Teófilo Otoni
Geraldo Vital Tarumirim
Geraldo Magela Barbosa Belo Horizonte
Marília Filizzola Gomes Belo Horizonte

ÉTICA E DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO LEI 8027 - CAPÍTULO I
Seção I - Das Regras Deontológicas

Divulgamos no último Jornal da ASDNER-
MG o intuito da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planeja-
mento (S/R/H/MP) de criar um 
prontuário eletrônico de saúde 
do servidor, tendo como meta 
fazer o diagnóstico das causas 
de adoecimento no serviço 
público.  Os exames serão 
realizados em intervalos de 
tempo, conforme a idade 
do servidor e a exposição de 
risco no trabalho e os resulta-
dos lançados no sistema on-line 
de informação. Para os que têm 
entre 18 e 45 anos, devem ser feitos 
a cada dois anos. Para os com idade acima 
de 45 anos, uma vez por ano, e para os servidores 
expostos a riscos ou portadores de doenças crônicas, 
os exames são anuais ou em intervalos menores.

Através da ASDNER Regional MG, o DNIT 
e o Ministério dos Transportes já poderão re-
alizar os exames periódicos graças a Delegacia 
Regional da ASDNER-MG situada na Unidade 
Local do DNIT situada em Uberaba. Através 
dessa foi firmado o convênio que se estende às 
cidades de Araxá, Prata, Patos de Minas, Frutal, 
Paracatu, Patrocínio e Ibiá, no que se refere à 
Perícia  para “Isenção de Imposto de Renda”, 
conforme prevê a Lei nº 7713 de 1988 - Art. 
6º, XIX que isentam do imposto de renda os 
proventos de aposentadoria motivada por aci-
dente em serviço e os percebidos pelos portado-
res de moléstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, 
paralisia irreversível e inca-

pacitante, cardiopatia gra-
ve, doença de Parkinson, 
estados avançados da do-
ença de Paget (osteíte de-
formante), contaminação 
por radiação, síndrome de 

imunodeficiência adquiri-
da, com base em conclusão 

da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha 

sido contraída depois da apo-
sentadoria ou reforma. 
A competência é da Junta Oficial 

em Saúde e a doença deverá ser atesta-
da em laudo oficial.

Para você submeter-se aos exames com as fi-
nalidades de isenção de imposto de renda e revi-
são de aposentadoria, deverá:

a) Agendar perícia na Unidade SIASS que fica na 
Rua Capitão Domingos 320 – Abadia, em Uberaba. 

b) Comparecer à Unidade munido de relató-
rio médico do assistente e resultados de exames 
complementares recentes que comprovem a do-
ença e a data de seu início.

c) A Unidade emitirá Laudo, que o servidor 
aposentado deverá entregar no DRH do órgão a 
que estiver vinculado.

d) O DRH do órgão se encarregará de fazer a co-
municação do resultado do Laudo à fonte pagadora.

Para maiores esclarecimentos, entrar em 
contato com Marisa Fernandes - email: ma-
risa.fernandes@dnit.gov.br ou pelo telefone 
34(3312 9931) em Uberaba.

Exames periódicos
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Informes
Ministério dos

transportes
A ASDNER se alegra com a execução da 

ação de nº 2006.34.00.006627-7, que equipa-
rou os salários dos aposentados e pensionistas 
do extinto DNER com os dos servidores do 
DNIT. Até o pagamento do mês de AGOS-
TO/2011, o Ministério dos Transportes já havia 
executado mais de 11.000 implantações dos 
novos valores, e até o mês de outubro do cor-
rente ano pretende implantar de todos aque-
les relacionados no processo de conhecimento 
cuja listagem foi apresentada pela Advocacia 
Geral da União. Têm direito à equiparação 
salarial os servidores aposentados do extinto 
DNER, enquadrados na condição de NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO e NÍVEL SUPERIOR. As 
Pensionistas de instituidores que eram do ex-
tinto DNER, de NÍVEL INTERMEDIÁRIO e 
NÍVEL SUPERIOR, cujas pensões foram ins-
tituídas até dezembro de 2003 bem como as 
que foram instituídas após janeiro de 2005.

 Algumas categorias tiveram uma dife-
rença menos significativa em vista da defasa-
gem existente na tabela de salários do DNIT. 

Os aposentados do extinto DNER, enqua-
drados na condição de NÍVEL AUXILIAR e 
pensionista de instituidores, enquadrados em si-
tuação idêntica, não têm direito à equiparação 
salarial uma vez que, atualmente, o Nível Auxi-
liar do PGPE (Plano Geral do Poder Executivo) 
está com o salário e gratificações superiores aos 
servidores do Nível Auxiliar do DNIT. 

Também não fazem jus as Pensionistas cujas 
pensões foram instituídas no período de janei-
ro a dezembro de 2004, tendo em vista que 
neste período não existia o Plano Especial de 
Cargos do DNIT (Lei 11.171 de 2005), cuja 
instituição ocorreu em janeiro do mesmo ano.

A equiparação não se aplica para os servi-
dores enquadrados na condição de procurado-
res federais e os pensionistas de procuradores 
federais, eis que seus subsídios são regidos 
pela Advocacia Geral da União. 

Ainda não recebeu?
A ASDNER pede desculpas aos que ainda 

não receberam em vista do equivoco da AGU, 
que enviou listagem incompleta. Todos aque-
les relacionados no processo de conhecimento 
cuja listagem foi apresentada pela Advocacia 
Geral da União já receberam seus proventos 
equiparados ao DNIT, porém a listagem cor-
reta é a constante do processo de execução. A 
ASDNER está verificando se o Ministério vai 
implantar agora ou vai aguardar o retorno do 
processo que se encontra na Justiça.

Dando continuidade à luta contra o fe-
chamento dos Postos de Fiscalização, a Co-
missão Nacional de Negociação ANTT/ASD-
NER reuniu-se (01/6) com o Diretor Geral da 
ANTT, Sr. Bernardo Figueiredo.  Em pauta, a 
importância dos Postos de Fiscalização da re-
gião de Marabá/PA para servidores, técnicos e 
usuários em geral.

Ao lado do Diretor da ANTT, a Comissão pode 
reiterar a crucial importância em manter os Pos-
tos de Fiscalização funcionando. Senhor Bernardo 
Figueiredo acolheu a proposta e prometeu estudá-
la e marcar uma nova reunião sobre o tema.

O grupo participou também da mesa de nego-
ciações entre o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão - MPOG e o Sinagências.  Na 
pauta de negociações a CNN-ANTT/ASDNER 

pode inclui, através da Diretoria da Sinagências, a 
proposta de reestruturação para a área de Fiscali-
zação de Passageiros Marabá/PA.

No gabinete do senador Lindbergh Farias/
PT-RJ, a comissão solicitou dos parlamentares 
imediata intercessão.  Foi destacada a importân-
cia dos Postos na defesa dos interesses dos usu-
ários locais, entre eles, idosos e portadores de 
necessidades especiais.

O grupo esteve também nos gabinetes dos 
deputados Francisco Escórcio PMDB-MA e Gio-

vanni Queiroz PDT-PA que aceitaram a proposta e 
comprometeram-se em levá-la à direção da ANTT.

Após isso, a Comissão da ANTT/ ASDNER, 
juntamente com o Sinagências reuniram no Pla-
nejamento onde o Governo acatou a proposta de 
carreira única e subsídio para as Agências Regu-
ladoras. A ANTT e a ANTAQ contam com a re-
presentação da ASDNER e do Sinagêncas.

Diretor da ASDNER- Hilton, Cleópas, 
Bernardo, Deuzimar e Eliude

Agência Nacional de
Transportes Terrestres

ASDNER - A luta continua! 

A ASDNER desenvolverá trabalhos junto às 
autoridades competentes visando à correção da 
referidas tabelas, principalmente para os servido-
res de NÍVEL AUXILIAR, cuja remuneração é 
inferior aos de mesmo nível do DNIT.

A ASDNER  manterá em arquivo as procu-
rações dos aposentados e beneficiários de pen-
são de NÍVEL AUXILIAR, visando aproveita-

mento da referida ação na hipótese de reverter 
a situação, já que a execução de título judicial 
tem validade de 5 (cinco) anos.

A ASDNER, através de sua Presidência junta-
mente ao Conselho de Representantes, agradece, 
ao Escritório Torreão Braz Advogados e a todos 
que se empenharam em ajudar-nos a levar justiça 
para aqueles que ansiavam por esta equiparação.

Conselho de Representantes em 
reunião em São Luis do Maranhão

Dr. Marcelo,Dr.Torreão, Dr. Ana e Dr.Nilza
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Com a afirmação de que será inócua qual-
quer decisão, sem que haja, necessariamente, 
sólidas providências no sentido de reestruturar 
e profissionalizar a gestão do setor responsável 
pelas obras viárias federais no país, um gru-
po de servidores do Departamento Nacional 
de Infra Estrutura de Transportes, (DNIT), 
reuniu-se dia 13/07/11, em frente ao DNIT, 
Brasília, para fazer valer a sua opinião.  Eles 
protestaram contra os indícios de corrupção 
no Ministério dos Transportes e pediram ime-
diata apuração e a punição dos envolvidos.

Estavam presentes os representantes das en-
tidades do SINDSEP/DF, ASDNER, AEDNIT 
e ABER. João Bosco do SINDSEP, Nilza Ávila da 
ASDNER e Fausto da ABER, discursaram du-
rante a manifestação. Disseram que o grupo não 
defende nem acusa o Diretor-Geral afastado, 
Luiz Antonio Pagot.  Segundo os representantes, 
eles reivindicam, sim, uma reestruturação de 
gestão, realização de novos concursos públicos, 
nomeação de aprovados, a nomeação de servido-
res públicos para cargos de comando e o aumen-
to salarial para os servidores de carreira.

De acordo com os manifestantes, o princi-
pal foco de corrupção está no preenchimento 
dos postos estratégicos dos órgãos, por pessoas 
estranhas aos quadros da administração pública, 
sem concurso, por livre nomeação dos partidos 
que comandam o Ministério dos Transportes.

No mesmo dia, o grupo divulgou a imprensa 
um Manifesto em Defesa da Ética e Repúdio a 
Corrupção. Cópia do documento foi entregue 
a Deputada Erika Kokay - PT/DF que prome-
teu lê-lo, na mesma tarde, durante o  Plenário 
da Câmara. Cópias também foram entregues a 
demais Deputados presentes na casa.

Naquela data, o grupo foi recebido pelo 
então Diretor Interino do DNIT José Henri-
que Sadock, que havia se comprometido lutar 
pela reestruturação do Órgão e por uma Tabe-
la Salarial justa para os servidores.

O Manifesto faz uma afirmação clara 
de que os Servidores Públicos Federais do 
DNIT não são corruptos. Diz ainda: “Fomos 
selecionados em concurso público de provas 
e títulos, sendo capazes de cumprir as metas 
do DNIT com transparência e urbanidade 
para com seus usuários, prestando conta aos 
poderes da República e à sociedade.

Através deste documento público, os 
servidores do DNIT dirigem-se à sociedade 
brasileira, aos agentes políticos no Congresso 
Nacional, às autoridades do Poder Executivo 
Federal para clamar as suas reivindicações.

Paulo Sérgio Passos é o novo  
Ministro dos Transportes

Segundo nota da Secretaria de Imprensa da 
Presidente da República, Passos aceitou o con-
vite da presidente Dilma Rousseff para assumir 
a titularidade da pasta.

Ex-Ministro do governo Lula, Paulo Sérgio 
Passos reassume o posto com o aval anteci-
pado da presidenta Dilma: mesmo antes do 
PR definir um substituto para Alfredo Nasci-
mento, Dilma manifestou o desejo de tê-lo na 
frente do seu Ministério.

Apesar de pertencer ao PR, o nome de Pas-
sos não foi o mais cotado para representar o par-
tido dentro do governo.

A ASDNER comemorou no dia 06/08/2010 os
 150 anos do Ministério dos Transportes, feitos 
em 27/06/2010. Na oportunidade, homenageou 

o Ministro interino Paulo Sérgio Passos

Minas gerais em festa pelos 
seus servidores!

A ASDNER HOMENAGEIA 
Superintendente Substituto do DNIT em Minas Gerais

Enquanto o Brasil se entristece pelos escândalos de corrupção no DNIT e Ministério dos Transpor-
tes, Minas Gerais se alegra e comemora os 50 anos de Serviço Público prestado por Sebastião de Abreu 
Ferreira, com dignidade e respeito aos Servidores, Usuários e à Administração Pública.

O Engenheiro Silvio Duarte também homenageou ao Engenheiro Sebastião de Abreu

Servidores se reúnem para comemorarem o aniversário de 70 anos
 de Carlos Alberto Steiner e Mário Rocha de Carvalho     
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Nos dias 21 e 22 de julho reuniram-se no audi-
tório da Sociedade Unificada de Ensino-SUESC, 
Centro do Rio de Janeiro, cerca de 80 funcionários 
da ASDNER, de todo o Brasil, para participar do I 
Encontro Nacional dos Funcionários da ASDNER.  
Segundo a Presidente Nilza, o evento significou a rea-
lização de um sonho e o início de um projeto que visa 
revigorar o relacionamento dos funcionários e melho-

rar a dinâmica no atendimento ao associado.
Na opinião dos funcionários que participa-

ram do encontro, a iniciativa foi o começo de um 
projeto vitorioso. Para eles, a importância está na 
possibilidade da ASDNER reunir-se para corrigir 
os erros e acertar os passos, visando sempre o 
fortalecimento da associação e um atendimento 
eficiente aos seus associados.

Encontro Funcionários

Maria José (Diretora Regional do Maranhão). 
Nossos agradecimentos...

Reunião do Conselho de 
Representantes da ASDNER, 
agosto/ São Luís do Maranhão

A Reunião contou com a presença de 
Edileuza de Jesus Costa Padilha (Represen-

tante do Ministério dos Transportes).

Bráulio Castro (Coordenador do COAP do MT) 
Rômulo André Clemens (Chefe  da divisão 
de Pagamento do MT), Nilza (Presidente da 

ASDNER), e Edileuza Padilha (MT)

Neuza Maria Pereira e Antônia Landim e a direita Ana Rodarte e Eglea 
comemoram visita do Engenheiro Afonso Ferreira da Silva(11/03/1924), 

que carinhosamente visita os colegas ainda em atividade

Na excursão São Lourenço, contamos com a 
presença de vários jovens, entre eles, o Egberto 
Viana (10/12/1930) e Maria da Glória Castro Braga 

(26/07/1932). Os demais são menores de 80

Elenice(Delegada Regional de Paracatu) 
à esquerda e Maria de Lourdes à direita
 Querida amiga Eglea,
“Como poderei agradecer a você a oportuni-

dade de desfrutar de sua companhia e de todos os 
integrantes deste maravilhoso passeio? A atenção 
que vocês dispensaram às minhas queridas irmãs 
e sobrinhas, as quais estão encantadas com você e 
com o passeio. Foi tudo tão bonito e aconchegan-
te; grata por tudo e que Deus te abençoe.”

Eelenice (Paracatu)

Sérgio Nunes, recebe os Associados da ASDNER 
durante a excursão em São Lourenço

Dona Isolina Costa, viúva de Raimundo Costa, es-
teve em nossa sede contando sua história. Embora 

seu registro seja de 1918, ela diz ter 103 anos
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A Associação dos Servidores do Depar-
tamento Nacional de Estradas de Rodagem - 
ASDNER foi fundada em 12 de fevereiro de 
1954, em resposta aos apelos de centenas de 
servidores que ansiavam por um órgão que re-
presentasse a classe rodoviária.

Após inúmeras reuniões lideradas por Manuel 
Rodrigues Bonfim, todas ocorridas na garagem da 
Rua Equador, 280 e na extinta Divisão de Equipa-
mentos Rodoviários - DERO, ambas na cidade do 
Rio de Janeiro, foi criada a ASDNER.

 Por ocasião da Assembléia Geral, a Ata de 
Constituição registrou a participação de 602 
sócios fundadores, momento em que também 
foi aprovado o Estatuto da Instituição.

Em 5 de junho de 2001, o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER foi 
extinto e seus funcionários remanejados para o 
Ministério dos Transportes e órgãos vinculados, 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal - 
DPRF e demais órgãos da esfera federal.

Vale ressaltar que a Polícia Rodoviária Fe-
deral foi instituída e subordinada ao DNER a 
partir de 1952, passando, posteriormente, a in-
tegrar a estrutura organizacional do Ministério 
da Justiça, por força da Lei 8.028/90 e do De-
creto II/91. Apesar da mudança, a ASDNER 
continuou a ter o Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal em seu quadro de associados.

Com a extinção do DNER, a ASDNER ne-
cessitou adequar-se á nova realidade. Modificou 
o seu estatuto e a razão social, passando a deno-
minar-se Associação dos Servidores Federais em 
Transportes. A sigla foi mantida a fim de preser-
var a história da entidade, bem como, a memó-
ria do maior órgão em transporte rodoviário co-
nhecido e respeitado internacionalmente como 
a Instituição Pública que contribuiu bravamente 
para o desenvolvimento do país.

Apesar das modificações ocorridas ao longo 
da história, a ASDNER se orgulha de ter conse-
guido preservar entre os associados, o convívio 
e o espírito familiar que sempre imperou no 
ambiente de trabalho do antigo DNER.

 
Comunicação-ASDNER

A ASDNER
tem uma história 

de Sucesso!

Na luta pelo resgate da valorização e dignidade do Servidor Público, o Instituto MOSAP 
reafirma o seu compromisso com a classe e realizou no dia 31 de agosto, o Iº Encontro Na-
cional de Aposentados e Pensionistas. O encontro aconteceu  no Auditório Petrônio Portela, 
Senado Federal, Brasília-DF. Segundo o Instituto, o principal objetivo do debate é buscar 
novas propostas que ajudem a aperfeiçoar o Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos. 

Comunicação: Jornalismo - ASDNER - Fonte: MOSAP

Encontro dos Servidores Públicos, 
Aposentados e Pensionistas

Quem quiser tirar uma cópia da certidão de 
nascimento, ou de casamento, não precisa mais 
ir até um cartório, pegar senha e esperar um 
tempão na fila. O cartório eletrônico, já está 
no ar! www.cartorio24horas.com.br.

Nele você resolve essas (e outras) burocra-
cias, 24 horas por dia, on-line. Cópias de cer-
tidões de óbitos, imóveis, e protestos também 
podem ser solicitadas pela internet. Para pagar é 
preciso imprimir um boleto bancário. Depois, o 
documento chega por Sedex.

MULTA DE TRÂNSITO: essa 
você não  sabia.

No caso de multa por infração 
leve ou média, se você não foi mul-
tado pelo mesmo motivo nos últimos 
12 meses, não precisa pagar multa. 
É só ir ao DETRAN e pedir o formulário para 
converter a infração em advertência com base 
no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira 
de motorista e a notificação da multa. Em 30 
dias você recebe pelo correio a advertência por 
escrito. Perde os pontos, mas não paga nada.

Código de Trânsito Brasileiro Art. 267 - Poderá 
ser imposta a penalidade de advertência por escrito à 
infração de natureza leve ou média, passível de ser pu-
nida com multa, não sendo reincidente o infrator, na 

mesma infração, nos últimos doze me-
ses, quando a autoridade, considerando 
o prontuário do infrator, entender esta 
providência como mais educativa.

Documentos roubados - BO (boletim de ocor-
rência) dá gratuidade - Lei 3.051/98 - Você sabia?

Acho que grande parte da população não sabe, 
é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em 
caso de roubo ou furto (mediante a apresentação 
do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão 
da 2ª via de tais documentos como: 
Habilitação (R$42,97); 
Identidade (R$32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$34,11).

Para conseguir a gratuidade, basta levar uma 
cópia (não precisa ser autenticada) do Boletim de 
Ocorrência e o original ao DETRAN p/ Habilitação 
e Licenciamento e outra cópia a um posto do IFP.

Telefone 102... NÃO!                                   
Agora é: 08002800102. Vejam só como não 

somos avisados das coisas que realmente são im-
portantes...

Na consulta ao 102, pagamos r$ 1,20 pelo 
serviço. Só que a telefônica não avisa que existe 
um serviço verdadeiramente gratuito.

Você sabia?
PARABÉNS! D.Ermira Santos Silva. Betim-MG

Eventos

Reunião diretores da ASDNER 2011
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Convênios A ASDNER/MG firmou convênio com empresas, atuantes em áreas diferenciadas, 
a fim de proporcionar ao Associado e seus dependentes benefícios e descontos.

Fisioterapia, acupuntura,
hidroterapia, psicologia, nutrição, 
fonoaudiologia, nutrição, natação, 

musculação e hidroginástica.
Uberaba-MG • www.isas.com.br

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 
proporcionar a seus alunos uma educação 

integral,apoiando atividades culturais,pesquisas 
e extensão,entre outras áreas.

Belo Horizonte - MG • www.unibh.br

Tratamentos corporais, faciais, estética, 
plásticas, depilação à laser e muito mais 

para sua saúde e beleza!
Belo Horizonte - MG

www.nucleofinaforma.com.br

Instituição brasileira
de educação profissional aberta

a toda a sociedade. 
www.mg.senac.br

ACADEMIA BH FORÇA
Musculação e artes marciais.

Belo Horizonte - MG

Uma das primeiras em clinicas e 
academias de Belo Horizonte e Minas Gerais, 

pioneira no tratamento orientado de 
fisioterapia e atividades físicas.

Belo Horizonte – MG 
www.academiacorpore.com.br

Faça da sua empresa uma parceira da 
ASDNER/MG, CONVENIE-SE.

Tel: (31) 3342.1562
Email: asdnermg@asdner.org.br

Artes Marciais, Musculação, Ginástica, 
Spinning! Uma Academia de atividades físicas 

em Belo Horizonte, nos molde do primeiro 
mundo: equipamentos modernos e as técnicas 

mais avançadas do mundo.
Belo Horizonte - MG 

www.wallstreetfitness.com.br

A Ótica Diniz caracteriza-se por ser uma empresa 
que investe em seus clientes, atendendo todas 

as necessidades pertinentes aos quesitos: 
saúde visual, conforto e estética, relacionados à 

aquisição de óculos de grau e de sol.
Belo Horizonte - MG www.oticadiniz.com.br

Centro Universitário UNA. É uma das 
instituições de ensino que mais cresce em 

Minas Gerais, oferecendo uma sólida formação 
profissional e um processo de aprendizagem 

diferenciado para seus alunos.
Belo Horizonte - MG www.una.br

Núcleo Personna: Psicoterapia e Saúde 
Integrada Atendimento para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.
Belo Horizonte - MG

www. nucleopersonna.com.br

A Doença de Alzheimer é uma doença do cére-
bro, degenerativa, isto é, que produz atrofia progres-
siva, com início mais freqüente após os 65 anos, que 
produz a perda das habilidades de pensar, raciocinar, 
memorizar, que afeta as áreas da linguagem e produz 
alterações no comportamento. As causas da Doença 
de Alzheimer ainda não estão conhecidas, mas sabe-
se que existem relações com certas mudanças nas 
terminações nervosas e nas células cerebrais que in-
terferem nas funções cognitivas

Na fase inicial da doença, a pessoa afetada mos-
tra-se um pouco confusa e esquecida e parece não en-
contrar palavras para se comunicar em determinados 
momentos; às vezes, apresenta descuido da aparência 
pessoal, perda da iniciativa e alguma perda da auto-
nomia para as atividades da vida diária. Na fase in-
termediária necessita de maior ajuda para executar as 
tarefas de rotina, pode passar a não reconhecer seus 
familiares, pode apresentar incontinência urinária e 
fecal; torna-se incapaz para julgamento e pensamento 
abstrato, precisa de auxílio direto para se vestir, co-
mer, tomar banho, tomar suas medicações e todas as 
outras atividades de higiene. Pode apresentar com-
portamento inadequado, irritabilidade, desconfiança, 
impaciência e até agressividade; ou pode apresentar 
depressão, regressão e apatia. No período final da do-
ença, existe perda de peso mesmo com dieta adequa-

da; dependência completa torna-se 
incapaz de qualquer atividade de ro-
tina da vida diária e fica restrita ao leito, 
com perda total de julgamento e concen-
tração. Pode apresentar reações a me-
dicamentos, infecções bacterianas 
e problemas renais. Na maioria das 
vezes, a causa da morte não tem re-
lação com a doença e sim com fatores relacionados à 
idade avançada. Não existe cura conhecida para a Do-
ença de Alzheimer, por isso o tratamento destina-se a 
controlar os sintomas e proteger a pessoa doente dos 
efeitos produzidos pela deterioração trazida pela sua 
condição. Antipsicóticos podem ser recomendados 
para controlar comportamentos agressivos ou depri-
midos, garantir a sua segurança e a dos que a rodeiam. 

A doença de Alzheimer não afeta apenas o pa-
ciente, mas também as pessoas que lhe são próximas. 
A família deve se preparar para uma sobrecarga muito 
grande em termos emocionais, físicos e financeiros. 
Também deve se organizar com um plano de atenção 
ao familiar doente, em que se incluam além da super-
visão sócio familiar, os cuidados gerais, sem esquecer 
os cuidados médicos e as visitas regulares ao mesmo, 
que ajudará a monitorar as condições da pessoa doen-
te, verificando se existem outros problemas de saúde 
que precisem ser tratados.

Saúde Doença de Alzheimer

Caro 
associado,

Não se aflija! Se você não recebeu irá rece-
ber da  Presidência da ASDNER comunicação  
sobre o envio de boletos bancários, para paga-
mento dos honorários advocatícios e cálculos dos 
atrasados, relativos a ação de equiparação salarial 
com o DNIT na forma acordada na autorização 
constante do seu cadastramento.

Equiparação 
Salarial

Parabéns Associado!
Enfim concluída a equiparação salarial com o 

DNIT. É com imensa alegria que a ASDNER assis-
te a execução a ação de nº 2006.34.00.006627-7, 
que faz  a equiparação salarial dos Aposentados e 
Pensionistas do extinto DNER com os servidores 
do DNIT. O Ministério dos Transportes, até o pa-
gamento do mês de SETEMBRO/2011, executou 
mais de 11.000 implantações dos novos valores.


