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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES

POR QUESTÕES DE ORDEM ADMINISTRATI-
VA, OS CARTÕES DE CUMPRIMENTOS  NÃO 
FORAM DISTRIBUÍDOS DESDE JANEIRO DE 
2012.ESTAMOS PROVIDENCIANDO O MAIS 
RÁPIDO POSSÍVEL O ENVIO DOS MESMOS.

Em Oliveira-MG, os servidores aproveitam a visita da Diretoria Regional para esclarecerem dúvidas sobre seus 
pagamentos.

Dia 25/05/12 a 27/05/12 estaremos viajando para Diamantina-MG, 
onde ocorrerá a famosa Vesperata!

Entre em contato conosco para maiores informações!
ASDNER MG-31 3342 1562
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Palavra do Diretor
É ano de eleição e muitos candidatos não 

poderão prosseguir nas  suas tentativas cons-
tantes de enganar o eleitor porque o Supremo 
Tribunal Federal- STF decidiu favoravelmen-
te sobre a aplicação da lei da ficha limpa já 
neste ano de 2012. A Campanha Ficha Limpa 
foi lançada em abril de 2008, na Assembléia 
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, e teve total apoio da população bra-
sileira que hoje pode comemorar como uma 
grande conquista pois com essa aprovação a 
sociedade poderá recuperar a esperança de 
ter dias melhores no futuro, livres daqueles 
que fizeram de seus mandatos uma forma de 
realização de seus interesses privados, e  que 
será plenamente possível  um país honesto, 
sem corrupção, ético, com representantes po-
líticos capazes de gerir o patrimônio público 
respeitando a confiança e a boa fé expressa no 
voto popular.Cabe agora aos Partidos Políti-
cos fazerem a sua parte, selecionando melhor 
os seus candidatos. Na visão do arcebispo do 
Rio de Janeiro, Dom Orani Tempest a Lei da 
Ficha Limpa é uma decisão coletiva, e a Igreja 
está junto com a sociedade. Essa aprovação é 
uma perspectiva que se abre não só para a so-
ciedade olhar para um futuro melhor na polí-
tica, como também e é uma forma de a políti-
ca caminhar cada vez melhor dentro da ética.

Eglea de Fátima F.Caldas Rocha
Diretora Regional MG
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Parabenizamos com alegria pelo maravilhoso 
resultado da Ação de Equiparação Salarial dos 
Aposentados do DNIT. Grande conquista ocorri-
da no ano de 2011.

Destacamos a Luta e o Empenho de toda 
equipe Mineira.

Gostamos muito de receber o Jornal da ASD-
NER, através do qual tomamos conhecimentos de 
muitas notícias e fatos importantes. Destacamos 
no quadro- Saúde- a reportagem sobre a doença 

de Alzheimer, pois infelizmente nossa mãe está 
em tratamento desta doença a 8 anos...e sabemos 
que não é fácil.

Aproveitamos para desejar boas festas e um 
ano de 2012 repleto de realizações!

Abraços,

Zenira Carvalho Baldiotti e 
Angélica de Fátima Carvalho Baldiotti

(Pará de Minas)

À  equipe de diretores e funcionários 
da ASDNER- Regional MG

A Regional MG agradece a todos que co-
laboram  com os delegados da ASDNER para 
divulgação de notícias e distribuição de brin-
des.
Vicente de Paula Barbosa - Tarumirim
Jovita Aparecida - Barbacena
Jacy Marçal - Simão Pereira
Elizabeth de Oliveira-Fervedouro
Geziel Batista - Perdões
Gabriel Batista - Jõao Pinheiro
Mahmud Lauar - Três Marias
Caetano Gerônimo - Realeza
Jõao Batista - Manhuaçu
Maria Rita de Carvalho - Felixlândia
Marlene - Padre Paraíso
Wilson Venâncio - Campanário
Didio Chaves - Medina
Emílio Varjão - Itaobim
Antônio Péricles - Montes Claros
Kátia e Maria Aparecida - Governador Valadares
Paulino - Oliveira
José Auronil - Pouso Alegre
Everton - Caratinga
Emília - Oliveira
Rosângela - Caratinga

Colônia de Férias
A ASDNER possui várias colônias de férias no 
território Brasileiro.
Entre em contato conosco para maiores informações.

31 3342.1562
E-mail: asdnermg@asdner.org.br
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BALANCETE ECONÔMICO
Até JUNHO 2011

ATIVO
CIRCULANTE 1.636.125,74D
PERMANENTE 31.614,62D
 1.667.740,36D
PASSIVO
CIRCULANTE  216.275,42C
PATRIMONIO  1.581.340,88C
 1.797.616,30C
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES  142.797,42D
DESPESAS DE CAPITAL  2.196,00D
 144.993,42D
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES  12.921,48C
 12.921,48C
VARIAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES ATIVAS  2.196,00C
 2.196,00 C

Acidentes de transito

Reciclagem

OBITUÁRIO
Albertina Augusto Bacelete Juiz de Fora
Alberto Ferreira Messender Belo Horizonte
Amadeu de Souza Lima Paracatu
Antônio Trindade de Carvalho Sete Lagoas
Ascendino Rodrigues Patos de Minas
Celino Rodrigues Ferreira Uberlândia
Geraldo Assis Souza Lafaiete
Geraldo Magela Barbosa Belo Horizonte
Geraldo Teodoro da Silva Betim
Irenio Andrade Belo Horizonte
Isna Santos Leal de Souza Juiz de Fora
Jõao Batista do Nascimento Gov.Valadares
Jõao Manoel Araujo Frutal
José Bathemarque Betim
José Joaquim Mendes Oliveira
José Valentim da Silva Oliveira
Lucas dos Santos Melo Muriaé
Madalena Ferreira Portes Santos Belo Horizonte
Margarete Oliveira Januário Pouso Alegre
Maria de Lourdes Silva Gouvea
Maria do Carmo Costa Pedro Felixlândia
Maria José Constantino de Souza Sete Lagoas
Maria Penha da Silva Leopoldina
Maria Salvino Ribeiro Oliveira
Messias Rosa Juiz de Fora
Onofre Dominator Lopes Leopoldina
Otaviano Gonçalves dos Santos Paracatu
Raimundo José dos Reis Uberaba
Regina Maria de Almeida Belo Horizonte
Ruth Werneck da Silva Leopoldina
Sebastião Augusto dos Santos Oliveira
Terezinha Fernandes Ribeiro Belo Horizonte
Terezinha Ferreira Figueira Pouso Alegre
Victor Alves Pereira Uberlândia
Zélia Maciel Santana Belo Horizonte

Reciclar significa transformar objetos materiais 
usados em novos produtos para o consumo. Esta 
necessidade  foi despertada pelos seres humanos, 
a partir do momento em que se verificaram os be-
nefícios que este procedimento trás para o planeta 
Terra. A partir da década de 1980, a produção de 
embalagens e produtos descartáveis  aumentou sig-
nificativamente, assim como a produção de lixo, 
principalmente nos países desenvolvidos. Muitos 
governos e ONGs estão cobrando de empresas 
posturas responsáveis: o crescimento econômico 
deve estar aliado à preservação do meio ambien-
te. Atividades como campanhas de coleta seletiva 
de lixo e reciclagem de alumínio e papel, já são 
comuns em várias partes do mundo. No proces-
so de reciclagem, que além de preservar o meio 
ambiente também gera riquezas, os materiais mais 
reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plás-

tico. Esta reciclagem contribui para a diminuição 
significativa da poluição do solo, da água e do ar. 
Muitas indústrias estão reciclando materiais como 
uma forma de reduzir os custos de produção. Um 
outro benefício da reciclagem é a quantidade de 
empregos que ela tem gerado nas grandes cidades. 
Muitos desempregados estão buscando trabalho 
neste setor e conseguindo renda para manterem 
suas famílias. Cooperativas de catadores de papel 
e alumínio já são uma boa realidade nos centros 
urbanos do Brasil. Como podemos observar, se o 
homem souber utilizar os recursos da natureza, po-
deremos ter , muito em breve, um mundo mais 
limpo e mais desenvolvido. Desta forma, pode-
remos conquistar o tão sonhado desenvolvimento 
sustentável do planeta.

Fonte: http://www.suapesquisa.com/reciclagem/

FAÇA SUA PARTE!

No Brasil mais de 40.000 pessoas perdem a 
vida anualmente em acidentes de transito, porém, 
acredita-se que estes números são maiores, pois 
as estatísticas são falhas. Só nas rodovias paulistas 
ocorreram 61.000 acidentes com 2.300 mortes 
e 23.000 pessoas gravemente feridas. Em todo o 
mundo o transito ceifa vidas, porém os números 
brasileiros são alarmantes e disparam na frente de 
qualquer país do mundo. 

Causas mais comuns 
de acidentes de transito

Erro humano, em todo o mundo, é responsá-
vel por mais de 90 % dos acidentes registrados. 
Principais imprudências determinantes de aciden-
tes fatais no Brasil:

Por ordem de incidência: 
•Velocidade excessiva; 
•Dirigir sob efeito de álcool; 
•Distancia insuficiente em relação ao veiculo 
dianteiro; 
•Desrespeito à sinalização; 
•Dirigir sob efeito de drogas. 

Fatores determinantes das imprudências: 
•Impunidade / legislação deficiente; 
•Fiscalização corrupta e sem caráter educativo; 
•Baixo nível cultural e social; 
•Baixa valorização da vida; 
•Ausência de espírito comunitário e exacerba-
ção do caráter individualista; 
•Uso do veículo como demonstração de po-
der e virilidade.

Fonte: www.asdner.org.br

Seção I
Das Regras Deontológicas

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 co-
mum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na 
conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo.

IV- A remuneração do servidor público é custeada 
pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, 

até por ele próprio, e por isso se exige, como contra-
partida, que a moralidade administrativa se integre no 
Direito, como elemento indissociável de sua aplicação 
e de sua finalidade, erigindo-se,

como conseqüência, em fator de legalidade.
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público 

perante a comunidade deve ser entendido como acrés-
cimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 
ser considerado como seu maior patrimônio.

VI - A função pública deve ser tida como exercício 

prof i s s iona l 
e, portanto, 
se integra na 
vida particular 
de cada servidor 
público. Assim, os fatos e 
atos verificados na conduta 
do dia-a-dia em sua vida pri-
vada poderão acrescer ou di-
minuir o seu bom conceito na 
vida funcional.

Ética e Direito do Servidor Público Lei 8027

de cada servidor 
público. Assim, os fatos e 
atos verificados na conduta 
do dia-a-dia em sua vida pri-
vada poderão acrescer ou di-
minuir o seu bom conceito na 
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Informes
O REPRESENTANTE DO NRH-6/MG 
INFORMA AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES

Cadastramento de Aniversariantes
O Coordenador da Coordenação de Aposenta-

dos e Pensionistas do Ministério dos Transportes, 
orienta que ficam dispensados de recadastramento 
os aposentados e pensionistas, aniversariantes nos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, por 
questões de ordem operacional (afetas a ajustes 
de sistema, aquisição de material e contratação de 
serviços postais).

Os aniversariantes posteriores a março devem 
buscar informações junto ao Núcleo de Recursos 
Humanos do Ministério dos Transportes em Belo 
Horizonte, situado na Av.Prudente de Morais, 1641- 
Santo Antônio –Belo Horizonte MG ou pelos telefo-
nes  do Núcleo de Recursos Humanos do MT. 

REQUISITOS PARA 
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

O benefício de isenção do imposto de renda 
encontra-se regulado pelo artigo 6º, incisos XIV e 
XXI da Lei 7713/1988:

Art.6º - Ficam isentos do imposto de renda os 
seguintes rendimentos recebidos por pessoa física:

XIV – os proventos de aposentadoria ou refor-
ma motivada por acidente em serviço e os percebi-
dos pelos portadores  de moléstia profissional, tu-
berculose ativa, alienação mental, esclerose múlti-
pla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, para-
lisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença 
de Paget(osteíte deformante),contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, 
com base na conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois 
da aposentadoria ou reforma:

Mas atenção, somente  aquele que  compro-
vadamente  é portador de algumas das doenças 
relacionadas no dispositivo citado, e que apresente 
o laudo  emitido por junta médica oficial, segundo 
determina o artigo 30 da Lei nº9.250/1995, terá a 
isenção do IR. .: Maiores informações pelos telefo-
nes do NRH-6/MG- 31 3057 1564 e 3057 1566, 
ou email: jorge.guedes@transportes.gov.br

A Regional agradece aos supervisores José 
Paulo (Leopoldina), José Carlos (Teófilo Otoni), 
Milton Genelhu (Caratinga), Silvio Duarte (Oli-
veira), José Barros (Sete Lagoas), Edson Ruffo 
(Juiz de Fora), Ricardo (Governador Valadares), 
que mesmo enfrentando os problemas das estra-
das ocasionados pelas fortes chuvas, recepciona-
ram a Diretoria Regional, os servidores e pensio-
nistas do Ministério.

O REPRESENTANTE DO NRH-6/MG 
INFORMA AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO DOS 

O REPRESENTANTE DO NRH-6/MG 
INFORMA AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO DOS 

Diversos associados após enquadramento 
retornaram à situação antiga. O MT excluiu todos 
os servidores e pensionistas que não constavam da 
lista de associados da Entidade em novembro de 
2005, mas continua a proceder às implantações 
dos associados de acordo com a referida 
listagem inicial do processo. A fim de acalmar os 

prejudicados por essa providência, a Regional MG 
visitou diversas localidades no Estado levando a 
todos a certeza de que a ASDNER não irá cruzar 
os braços diante desse imprevisto. Assim que os 
autos retornarem para o cartório, será informado 
que novos associados ingressaram na ASDNER 
após 2006 e será requerido a implantação desses.

Isonomia - Vitória dos associados

A Regional agradece aos supervisores José Paulo(Leopoldina),José Carlos(Teófi lo Otoni),
Milton Genelhu(Caratinga), Silvio Duarte(Oliveira), José Barros(Sete Lagoas), Edson Ruffo, (Juiz de Fora), 

Ricardo (Governador Valadares), que mesmo enfrentando os problemas das estradas ocasionados pelas fortes 
chuvas, recepcionaram a Diretoria Regional, os servidores e pensionistas do Ministério.

DIRETORIA REGIONAL DA ASDNER SE REUNE COM SERVIDORES E 
PENSIONISTAS QUE FORAM EXCLUÍDOS DO BENEFÍCIO DA ISONOMIA

Como é do conhecimento de todos, a ASD-
NER em  2005, propôs Ação coletiva para isono-
mia do Quadro do extinto DNER com o DNIT.A 
lei nº 11.171/05 criou o plano especial de cargos 
do DNIT,no entanto, os aposentados e pensionistas 
do extinto DNER ficaram excluídos desse plano 
que integrou às novas carreiras e a esse novo plano 
especial de cargos somente os servidores ativos do 
extinto DNER. Essa ação fundamenta-se no princí-
pio constitucional que garante isonomia entre ativos 
e inativos.  Foi garantido aos aposentados e pensio-
nistas o enquadramento no plano especial de cargos 
do DNIT, com a consequente percepção de todas as 
vantagens pecuniárias do  referido plano.Os Benefi-
ciários são os Servidores aposentados e pensionistas 

do extinto DNER,exceto aqueles do nível Auxiliar 
que hoje possuem salário maior que os pagos pelo 
DNIT.  Em agosto de 2011, teve início a implanta-
ção do enquadramento.. Quanto ao pagamento dos 
atrasados, não há data fixa para início,tendo em vista 
se tratar de precatório, e para que o mesmo seja li-
quidado  é  preciso entrar na previsão do orçamento 
da União. Conjecturar e fazer uma perspectiva de 
prazo para a liberação do precatório  poderíamos 
dizer que a partir de 2014 haja possibilidade de 
iniciar o pagamento, lembrando que é apenas uma 
perspectiva, pode ser que se inicie depois, tendo em 
vista ser um procedimento judicial que só poderá 
ser cumprido, levando em consideração a legislação 
relativa ao orçamento da União.

Reunião em Teófi lo OtoniReunião em Leopoldina

Reunião em Caratinga

Reunião em Oliveira

Reunião em Sete Lagoas Reunião em Governador Valadares

Reunião em Juiz de Fora
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O Ministério do Planejamento tem nova 
estrutura. 

Com a finalidade de unificar as áreas de 
gestão pública e de recursos humanos e de 
consolidar a democratização das relações de 
trabalho com os servidores públicos federais, 
foram criadas a Secretaria de Gestão Pública 
(SeGeP) e a Secretaria de Relações de Trabalho no Ser-
viço Público (SRT).

As modificações foram publicadas no 
Diário Oficial da União, por meio do De-
creto nº 7.675/2012.

As novas composições extinguem automa-
ticamente a Secretaria de Gestão e a Secretaria 
de Recursos Humanos. Na reorganização, hou-
ve remanejamentos, mas permanece o mesmo 

quantitativo de cargos da estrutura anterior. Com isso, não 
haverá impacto nas despesas. SEGEP (art. 23 do anexo I)

Senado aprova proventos integrais para servidores 
públicos aposentados por invalidez

Publicado decreto que regulamenta a progressão funcional

Governo cria secretaria para melhorar diálogo
com o funcionalismo público

Por unanimidade, o Plenário aprovou nesta terça-
feira (20), em sessão extraordinária, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 5/2012, que garante 
proventos integrais a servidores públicos aposenta-
dos por invalidez. A proposta vai ser promulgada em 
sessão solene do Congresso Nacional, a ser agendada 
para os próximos dias, explicou a senadora Marta Su-
plicy (PT-SP), que presidiu os trabalhos.

Os 61 senadores que registraram presença vota-
ram a favor da proposta. Os dois turnos de discussão e 
votação, exigidos pela Constituição, foram realizados 
em sessões extraordinárias abertas em sequência, gra-
ças a acordo de líderes.

Relator da matéria na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR) disse que a aprovação da proposta corrige 
um erro histórico que prejudicava servidores públicos 
aposentados por invalidez desde a promulgação da 
Emenda Constitucional 41/2003.

A PEC 5/2012 assegura ao servidor público que 
tenham ingressado no serviço público até 31 de de-
zembro de 2003 o direito de se aposentar por inva-
lidez com proventos integrais e garantia de paridade.

Dessa forma, explicou Alvaro Dias, o servidor 
público poderá receber proventos equivalentes à sua 
ultima remuneração, conforme a proposta, que deter-
mina vinculação permanente entre proventos de apo-
sentados e a remuneração da ativa, com extensão aos 
inativos de todas as vantagens concedidas aos ativos.

Prazo para correções
A PEC determina que a União, os estados, o Dis-

trito Federal e os municípios, com suas respectivas 
autarquias e fundações, procedam, no prazo de 180 
dias da entrada em vigor da emenda, a revisão das 
aposentadorias e pensões delas decorrentes, concedi-
das a partir de 1º de janeiro de 2004.

As emendas de redação apresentadas pelo relator 
apenas transferem a matéria das disposições transitó-
rias para os dispositivos permanentes da Constitui-
ção. A apresentação de emendas de mérito obrigaria 
o retorno da proposta à Câmara, o que retardaria a 
tramitação da proposição, de autoria da deputada An-
dréia Zito (PSDB-RJ), que acompanhou a votação do 
Plenário.

A ASDNER propôs ação de nº 46702-38.2011.4.01.3400  
visando o pagamento das gratificações  de desempenho em 
valor integral aos servidores aposentados do DNIT (GDIT). 
O Juiz da 14ª Vara da Federal do DF deferiu antecipação de 

tutela no processo baseado no fundamento que enquanto não 
promulgada a lei a que se refere o parágrafo 8º do artigo 40 
da Constituição não se pode admitir tratamento diferenciado 
entre ativos e inativos.

Os servidores do DNIT admitidos a partir de 
23/08/2006, aguardaram mais de cinco anos para que 
fosse determinado o pagamento dos valores correspon-
dentes à diferença de remuneração entre o padrão ini-
cial da carreira e os padrões a que deveriam ter ascen-
dido, segundo os critérios estabelecidos no art. 10 e ss. 
da Lei nº 11.171/05, A ASDNER propôs ação coletiva 
visando obter judicialmente a Promoção e Progressão 
Funcional dos associados.  A sentença julgou proceden-
te o pedido da Autora para que os substituídos tivessem 
direito à progressão pelo mesmo regulamento vigente 
até a data da propositura da ação utilizado para a pro-

gressão dos servidores do Plano Especial de Cargos do 
DNIT. O DNIT apelou da sentença e em 13 de dezem-
bro de 2011, foi protocolada petição informando a pu-
blicação do Decreto nº 7.629/11, que regulamentou 
a progressão e promoção funcionais das carreiras no 
DNIT, e informando que persistia o interesse de agir 
para o pagamento dos valores atrasados devidos aos 
substituídos.

As Diretorias Regionais também ingressaram com 
ações individuais no Juizado Especial Federal da res-
pectiva jurisdição em favor dos Associados que ingres-
saram na entidade após a data mencionada.

A ASDNER obtem antecipação de tutela para garantir o pagamento integral da  gratifi cação de desempenho

Informes
Com a criação do Subsistema Integrado de Aten-

ção à Saúde do Servidor Público Federal(SIASS), que se 
propõe  a mudar de modo signifi cativo o atendimento e o 
acompanhamento à saúde neste meio, a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL(APF), aprimora-se  no atendimento à saúde 
de seus servidores.

Instituido no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão(MPOG), pelo Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009, este Subsiste-
ma tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas areas de as-
sistência à saúde, perícia ofi cial, promoção, prevenção e acompanhamento 
da saúde dos servidores da administração federal, autarquica e fundacional.

O SIASS DEVE ATUAR EM TRÊS FRENTES – NA PROMOÇÃO E 
VIGILÂNCIA, NA PERÍCIA E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Os primeiros refl exos do SIASS  já começam a ser sentido pelos 
servidores. Exemplo disso é a ampliação da participação governamen-
tal no patrocínio dos planos de saúde que, além de aumentada, con-
ta agora com variações por faixa etária e por remuneração. O servidor 
ativo, inativo e pensionista pode requerer também o auxílio de carater 
indenizatório,realizado mediante ressarcimento por benefi ciário.

Para atender a àrea da Perícia, da Promoção e da Vigilância, es-
tão sendo criadas Unidades de Referencia(UR), nas diferentes regiões 
do país, de modo a otimizar e incrementar os recursos orçamentários e 
propiciar o uso racional dos materiais,equipamentos, força de trabalho, 
imóveis e instalações. Assim, desde que o Orgão tenha assinado o Termo 
de Coooperação Técnica, os profi ssionais de saúde ali lotados poderão 
exercer suas atividades em outros espaços, ou seja, nas Unidades de 
Referencia do SIASS, onde comporão equipes multiprofi ssionais. Em ter-
mos práticos, signifi ca que a demanda dePerícia, Promoção e Vigilância 
dos orgãos poderá ser repassada para estas Unidades .Neste sentido, 
por exemplo, os servidores que necessitem passar por Perícia Ofi cial em 
Saúde, para ser avaliados por um medico ou cirurgião-dentista, poderão 
ser encaminhados  para as Unidades SIASS.

A UNIDADE LOCAL DE UBERABA, em vista da assinatura do TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com a Unidade de Referencia, para os servi-
dores ativos,inativos e pensionista do DNIT, como também para os servidores 
aposentados e pensionistas do Ministério dos Transportes, já está atuando 
dentro do que estabelece a Unidade SIASS/NASS/UFTM-UBERABA/MG.

Este é o caso de quem  apresenta:
• Licença para tratamento da própria saúde ou para acompanhar 

doença em pessoa da família – licença para gestação;
• Licença por motiVo de acidente em servico ou doença profi ssional;
• Para aposentadorias por invalidez,  ou para constatar a invalidez 

de dependente;
• Para remoção por motivo de saúde ou de pessoa de sua família;
• Para avaliar o horario especial do servidor portador de defi ciência;
• Para a Avaliação de sanidade mental para fi ns de PAD;
• Para providenciar a readaptação funcional por redução da ca-

pacidade laboral;
• Para reverter a aposentadoria por invalidez;
• Para concessão da isenção de imposto de renda, dentre outras 

avaliações.
Como se vê, o SIASS vem calçado por uma base normativa inova-

dora, fazendo-se notar diante da histórica ausencia de ações integradas 
para este fi m,  para os servidores , cujo empregador é o Estado.

A Unidade de SIASS   de Uberaba, atenderá os servidores lotados 
nas cidades de Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Prata, Paracatú, poden-
do atender, desde que haja interesse do servidor, de outras cidades na 
região do Triangulo Mineiro.

Exemplifi cando:  Servidor Ativo do DNIT,  poderá entregar o ates-
tado de saúde, nas unidades SIASS, que todas as providencias serão 
tomadas , inclusive se houver necessidade de perícia.

Servidor aposentado ou pensionista, poderá requerer a perícia para 
que possa ter direito à isenção do imposto de renda, desde que esteja 
dentro das doenças especifi cadas em Lei.

Muitos aposentados e pensionistas, após a paridade com o  
DNIT, passaram a recolher imposto da renda na fonte- esta situação po-
derá ser revertida.

Os servidores lotados na região de Araxá, poderão ser atendidos 
no CEFET/ARAXÁ, ou manter contato com o senhor FAUSTO/DNIT/
ARAXÁ, E os servidores lotados na cidade de Patos de Minas e de Pa-
racatú, no INSS de Patos de Minas, ou manter contato com o senhor 
OSVALDINO/DNIT/PATOS DE MINAS.

Já os servidores lotados em Uberaba, poderão se dirigir à unidade 
SIASS/uftm, localizada Rua Capitão Domingos nº  320, ou  manter conta-
to com MARISA/DNIT/UBERABA.

Os servidores da cidade do Prata e adjacencias, poderão entrar 
em contato com o Senhor Daniel/DNIT/PRATA,  ou mesmo ligar para 
Marisa/DNIT/UBERABA ( 34 – 3312 9931) que serão orientados quanto 
ao procedimento a ser feito.

Com a criação do Subsistema Integrado de Aten-
ção à Saúde do Servidor Público Federal(SIASS), que se 
propõe  a mudar de modo signifi cativo o atendimento e o 
acompanhamento à saúde neste meio, a ADMINISTRAÇÃO 

Com a criação do Subsistema Integrado de Aten-
ção à Saúde do Servidor Público Federal(SIASS), que se 
propõe  a mudar de modo signifi cativo o atendimento e o 
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Eventos A ASDNER comemorou o dia do Servidor Público, no mês de outubro de 2011, com seus Associados

EM BELO HORIZONTE REUNIRAM-SE NA CHURRASCARIA FARROUPILHA

OS ASSOCIADOS INATIVOS COMEMORARAM O SEU DIA E A ISONOMIA NO CLUBE DA ASF, COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE NILZA,

FESTAS NATALINAS EM MINAS GERAIS
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Tel: (31) 3342.1562
Email: asdnermg@asdner.org.br

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

O Sr. Ruby de Carvalho recebeu homenagem
da ASDNER, pelos anos de Serviço Público e pelos 

seus 70 anos de idade!! Você que completou
70 anos de idade, prestando serviços no DNIT, 

também receberá nossas homenagens!

José Rodrigues
(15/maio/1925), 
Leopoldina-MG.

Parabéns!
A ASDNER tem 

orgulho de sócios 
como o Senhor.

Lourença Silvéria 
Cordeiro, 

(27-abril-1934)
Sete Lagoas. 

Parabéns pela 
sua alegria e 
disposição!

A ASDNER homenageia 
servidor em Governador 

Valadares

DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR 
BENEFICIA 188 DEPENDENTES

A distribuição do Kit Escolar na Regional MG 
foi instituída pelo Diretor Márcio Ferrer e mantida 
pelo saudoso Diretor Harley de Alencar Gomide. 
Esse benefício é muito bem recebido por todos os 
Associados que preenchem os requisitos para a con-
cessão. Se você deseja receber o Kit, entre em con-
tato com o Delegado de sua Regional.
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Convênios A ASDNER/MG fi rmou convênio com empresas, atuantes em áreas diferenciadas, 
a fi m 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, 
específi ca para emagrecimento, nutrição esportiva

e clínica, controle de diabetes,hipertensão e doenças 
cardiovasculares. Programas específi cos para crianças, 

idosos, atletas, gestantes, com fi nalidade 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.nucleofi naforma.com.br

Instituição brasileira
de educação profi ssional 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 
fi sioterapia e atividades físicas.

Belo Horizonte – MG 
www.academiacorpore.com.br

Excelente escola de idiomas,com métodos 
que  atendem a cada perfi l do aluno!

Belo Horizonte-MG
www.luzianalanna.com.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.wallstreetfi tness.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 
profi ssional 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

www.nutricio.com.br

A terceira idade inicia-se em torno dos 65 anos de ida-
de, mas muitos fatores influenciam na velocidade e inten-
sidade do processo de envelhecimento de cada um. Dentre 
estes podemos citar a alimentação, o meio ambiente, estilo 
de vida, o hábito de fumar, a alimentação, a prática de ati-
vidade física, a depressão, o stress, etc.

A escolha de alimentos e os hábitos alimentares dos 
idosos são afetados não apenas pela preferência, mas tam-
bém pelas transformações que acompanham a experiência 
de envelhecer em nossa sociedade. Se as pessoas vivem sós, 
com familiares ou em instituições, tudo isso afeta o que 
elas comem. 

O alimento é fundamental para a manutenção de to-
dos os nossos processos vitais. Ele nos fornece a energia 
necessária para a manutenção destes processos. Uma dieta 
adequada é aquela que assegura a ingestão equilibrada de 
todos os nutrientes, ou seja: as proteínas, as gorduras, as 
vitaminas, os sais minerais, as fibras e também a água. 

Todo alimento possui vários nutrientes e estes nutrien-
tes exercem diferentes funções no organismo. Portanto 
os alimentos são classificados em grupos de acordo com 
a quantidade de nutrientes que possuem, e a função que 
exercem.

Dicas para o idoso ter uma alimentação saudável
• Planejar as refeições diárias. Faça um cardápio bem va-

riado;
• Fazer as refeições em local agradável;
• Higienizar sempre as mãos antes das refeições;
• Se possível fazer as refeições em companhia de outras 

pessoas;
• Não ficar preso às regras de etiqueta;
• Preparar refeições atrativas e saborosas;
• Comer devagar, mastigando bem os alimentos;
• Cortar os alimentos em pedaços pequenos, moer, ralar, 

desfiar ou alterar sua textura;
• Tomar líquidos devagar, gole por gole;
• Variar alimentos e forma de prepará-los;
• Utilizar com moderação óleos vegetais para preparar as 

refeições;
• Não cozinhar com gordura animal (banha, toucinho);
• Reduzir o consumo de açúcar e sal. Retirar o saleiro da 

mesa;
• Incentivar o consumo de frutas e hortaliças. Usar leite e 

derivados desnatados, pães integrais, arroz integral;
• Comer de 3 em 3 horas;
• Dar preferência à água e sucos naturais. Evitar refrige-

rante;
• Usar com moderação alimentos ricos em cafeína (café, 

chocolate, chás,etc.);
• Não substituir refeições por guloseimas e lanches;
• Ingerir diariamente um produto probiótico (leite fer-

mentado, iogurtes,etc.);
• Evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
• Manter o peso dentro dos limites saudáveis e
• Praticar atividade física após orientação com um profis-

sional.
Para garantir o recebimento adequado de todos os 

nutrientes, é importante ter uma alimentação balanceada 
e diferenciada!!!!

Elaboração: Daiane do Carmo (nutricionista) e 
Mariana Braga Neves (nutricionista)

Cuidados com Alimentação na Terceira Idade

Saúde


