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ASSOCIADOS

QUALQUER ALTERAÇÃO DE 
ENDEREÇO RESIDENCIAL, 

TELEFONE e E-MAIL, DEVERÁ 
SER COMUNICADA EM 

NOSSO ESCRITÓRIO, PARA 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.

Tel: (31) 3342.1562 / (31) 3342.2314

A ASDNER-Regional MG realizou a excursão 
para Diamantina com seus associados!

ASSOCIADOS,
A ASDNER comunica a todos que no dia 23 do mês de 

agosto haverá eleição para o preenchimento das vagas ao 
cargo de Presidente e Vice-Presidente desta Associação. 

A eleição se dará no estado de Aracajú/SE, durante a 
Assembléia anual, realizada por força Estatutária e na
2ª quinzena de novembro acontecerá a eleição para 

Diretor e Vice Diretor Regional.

FAÇA SUA PARTE!
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Palavra do Diretor
O Jornal da ASDNER visita a sua casa, tra-

zendo além de informação, depoimentos de co-
legas, manifestações de amor, amizade, carinho, 
solidariedade e respeito pela passagem do nosso 
grande companheiro Helio Francisco de Lima, o 
Helinho.

Ao contrário dos grandes jornais, onde as 
manchetes são notícias de crimes hediondos, aci-
dentes violentos, escândalos políticos, numa de-
monstração de total desrespeito a vida humana, 
pensamos que o respeito ao próximo é o único 
meio de cultivarmos a paz, de minimizarmos as 
tragédias do cotidiano, os roubos praticados pe-
los políticos, a ganância dos grandes detentores 
de poder econômico, as mortes no trânsito por 
excesso de velocidade ou uso de bebida alcoólica, 
e tantos outros absurdos que se lê nos jornais.

Somos do tempo em que pai e mãe ensina-
vam por meio da boa educação que devemos 
respeitar uns aos outros. Aprendemos que pela 
demonstração de respeito é que conhecemos a 
índole e a integridade do homem. Que o respeito 
mútuo favorece nossas vidas, aumenta o reconhe-
cimento dos direitos e deveres de cada um, seja 
em casa, no trabalho, no exercício da cidadania. 
Precisamos retomar urgentemente muitos valores 
e principalmente cultivar o respeito mútuo para 
retomarmos a paz, a harmonia e a segurança e a 
dignidade para nossas vidas e de nossas famílias. 

Eglea de Fátima F. Caldas Rocha
Diretora Regional MG
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Carta do Leitor
À equipe de diretores 

e funcionários da 
ASDNER - Regional MG

Tomei a liberdade e resolvi lhe escrever. Eglea, 
não poderia de deixar de cumprimentá-la e ao 
mesmo tempo agradecer este voto de confiança 
que pra mim é uma honra muito grande, poder 
ser útil, colaborando com uma Associação de tão 
grande valor.

Tenho certeza que quando vou desenvolver 
algum trabalho, que seja, de pequeno, médio ou 
grande porte, me dedico, me empenho e faço com 
carinho e muito prazer, e quando consigo alcançar 
o objetivo, puxa vida, que satisfação!

Sempre que necessário, estarei ao seu dispor, 
espero continuar fazendo muito, muito mais.

Parabéns Eglea! Sucesso para você e extensivo 
ao Mário!

Obrigada.
Maria Rita de Carvalho

(Felixlândia)

OBITUÁRIO

Raimundo José dos Reis Frutal

Albertina Augusto Cappele Barbacena

Altino Ribeiro Teofi lo Otoni

Amadeu de Souza Lima Paracatu

Arualdo Moura Costa Luz

Benedita de Fatima Pereira Pouso Alegre

Benedito Cerqueira Costa Pouso Alegre

Edna Martins de Moraes Ituiutaba

Ernestino Alves Belo Horizonte

Francisco Pascoal Rabello Caxambu

Galba Gouveia Porto Uberlândia

Geraldo Augusto do Nascimento Barbacena

Hélio Francisco de Lima Belo Horizonte

Helvécio da Silva Neto Belo Horizonte

Iolanda Lobato Belo Horizonte

Ivonete de Jesus Rabelo Betim

José Saponara Pouso Alegre

Luiz Figueira Pouso Alegre

Maria da Conceicao Ferreira Juiz De Fora

Maria José Rocha Batista Belo Horizonte

Maria José Rocha Batista Belo Horizonte

Noel Custódio Arantes Careacu

Pedro Ferreira de Souza Sete Lagoas

BALANCETE ECONÔMICO
Até DEZEMBRO DE 2011
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FAÇA SUA PARTE!

Seção II
Dos principais deveres

 XIV - São deveres fundamentais do servidor pú-
blico:

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do car-
go, função ou emprego público de que seja titular;

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfei-
ção e rendimento, pondo fim ou procurando prio-
ritariamente resolver situações procrastinatórias, 
principalmente diante de filas ou de qualquer outra 
espécie de atraso na prestação dos serviços pelo se-
tor em que exerça suas atribuições, com o fim de 
evitar dano moral ao usuário;

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando 
toda a integridade do seu caráter, escolhendo sem-

pre, quando estiver diante de duas opções, a melhor 
e a mais vantajosa para o bem comum;

d) jamais retardar qualquer prestação de con-
tas, condição essencial da gestão dos bens, direitos 
e serviços da coletividade a seu cargo.

Ética e Direito do Servidor Público
- Lei 8027 -

• A enfermidade é um conflito entre a perso-
nalidade e a alma. 

• O resfriado escorre quando o corpo não chora.
• A dor de garganta entope quando não é pos-

sível comunicar as aflições.
• O estômago arde quando as raivas não con-

seguem sair.
• O diabetes invade quando a solidão dói.
• O corpo engorda quando a insatisfação 

aperta.
• A dor de cabeça deprime quando as duvidas 

aumentam. 
• O coração desiste quando o sentido da vida 

parece terminar. 
• A alergia aparece quando o perfeccionismo 

fica intolerável. 
• As unhas quebram quando as defesas ficam 

ameaçadas. 
• O peito aperta quando o orgulho escraviza.
• A pressão sobe quando o medo aprisiona.
• As neuroses paralisam quando a “criança in-

terna” tiraniza. 
• A febre esquenta quando as defesas deto-

nam as fronteiras da imunidade.
• Os joelhos doem quando o orgulho não se 

dobra.
• O câncer mata quando não se perdoa e/ou 

cansa de viver.
• E as dores caladas? Como falam em nosso 

corpo?
• A enfermidade não é má, ela avisa quando 

erramos a direção.
• O caminho para a felicidade não é reto, exis-

tem curvas chamadas Equívocos, existem se-
máforos chamados Amigos, luzes de precau-
ção chamadas Família, e ajudará muito ter 
no caminho uma peça de reposição chamada 
Decisão, um potente motor chamado Amor, 
um bom seguro chamado FÉ, abundante 
combustível chamado Paciência.

O caminho para 
a felicidade não é 

reto, existem curvas 
chamadas Equívocos A população pode recorrer ao Disque Direitos Humanos (0800 031 1119) 

para denunciar crimes como abuso de poder, administração urbana e pública, 
assistência ao preso, assistência jurídica, assistência social, drogas e alcoolismo, 
meio ambiente, relações de consumo, entre outras violações. O serviço também 
oferece orientações relacionadas a esses assuntos. As denúncias são encaminhadas 
para os conselhos específicos, delegacias e redes de assistência e apoio. A ligação 
é gratuita e sigilosa. ROMPA O SILÊNCIO

TIPOS DE ABUSO:
FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, ABUSO 

FINANCEIRO OU MATERIAL, NEGLIGÊNCIA, 
ABANDONO E AUTO-ABANDONO

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo 
ou dificultando seu acesso a operações bancárias, 
aos meios de transportes, ao direito de contratar 
ou por qualquer outro meio ou instrumento ne-
cessário ao exercício da cidadania, por motivo de 
idade.

Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, ca-

sas de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades bási-
cas, quando obrigado por lei ou mandado.

Pena: detenção de
6 meses a 3 anos e 
multa.

Art. 99. Expor a 
perigo a integridade e a 
saúde, física ou psíqui-
ca, do idoso, subme-
tendo-o a condições 
desumanas ou degra-
dantes ou privando-o 
de alimentos e cuida-
dos indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou 
sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado.

Pena: detenção de 2 meses a 1 ano e multa.

Maiores informações, consulte o “Estatuto do Idoso”

Disque Direitos Humanos

Estatuto do Idoso
Dos Crimes em Espécie
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Informes

0800 643 4433
Assistência Funeral

da ASDNER

Todo associado da ASDNER tem direito a as-
sistência funeral prestada pela American Life. É só 
ligar o 0800 643 4433 e receber as orientações so-
bre os procedimentos.

Na hipótese do funeral ser custeado por fami-
liares ou terceiros, caberá somente o reembolso no 
limite de R$ 1.000,00.

COMO SOLICITAR AUXÍLIO FUNERAL 
JUNTO À ASDNER-Regional MG

Caso o falecido seja o Titular:
• Xerox certidão de óbito, Xerox carteira de Iden-

tidade e CPF do Titular e beneficiário, Xerox 
comprovante de endereço do Titular e benefici-
ário, Dados bancários do beneficiário, Xerox da 
nota fiscal e Contracheque do Associado.

• Obs.: Se o beneficiário for cônjuge (Xerox au-
tenticada da Certidão de casamento)

Caso o falecimento seja de dependentes:
• Xerox certidão de óbito, Xerox carteira de Iden-

tidade e CPF do falecido e beneficiário, Xerox 
comprovante de endereço do Titular e benefici-
ário, contracheque do Associado, Xerox da nota 
fiscal e dados bancários do beneficiário.

• Obs.: se o beneficiário for o Associado (Xerox 
autenticada da certidão de casamento)

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS 
DEVEM SER AUTENTICADOS! EXCETO 

DADOS BANCÁRIOS E CONTRA CHEQUE.

0800 643 44330800 643 4433

O que é a Pensão
É um benefício concedido aos dependentes do 

Servidor falecido, uma vez atendidas as exigências da 
lei. A pensão poderá ser Vitalícia ou Temporária.

A Vitalícia é devida ao viúvo ou a viúva, pessoa 
desquitada, separada judicialmente ou divorciada do 
ex-servidor (a) que já receba pensão alimentícia, com-
panheiro (a) designado pelo servidor junto ao Ministé-
rio dos Transportes e que comprove união estável com 
o mesmo até a data do óbito, mãe e o pai dependentes 
economicamente do servidor, pessoa designada previa-
mente, maior de 60 anos ou portadora de deficiência, 
que comprove dependência econômica do ex-servidor, 
desde que não existam dependentes preferenciais, e 
será devida e paga enquanto o beneficiário viver.

A Pensão Temporária é devida aos filhos e entea-
dos até 21 anos, ou se inválidos, enquanto durar a in-
validez, menores sob guarda ou tutela do ex servidor 
até 21 anos, irmãos órfãos até 21 anos, ou se inválidos, 
enquanto durar a invalidez, com dependência econô-
mica comprovada, filha maior solteira de ex servidor 
falecido antes de 12 de dezembro de 1990, não ocu-
pante de cargo público, filha divorciada do ex servidor 
falecido antes de 12 de dezembro de 1990, sem pensão 
alimentícia do ex marido e que comprove dependência 
econômica, pessoa designada previamente com depen-
dência econômica do ex servidor até 21 anos de idade 
ou inválida, enquanto durar a invalidez desde que não 
existam dependentes preferenciais, e será paga en-
quanto os beneficiários atenderem as exigências da lei.

Para ajudar você a dar início ao processo, procure 
o Delegado Regional da ASDNER da sua cidade.

Servidores em greve podem ser substituídos
Diante da greve de servidores públicos convocada pela Condsef, a 

presidente Dilma Rousseff assinou um decreto dando competência aos 
Ministros de Estado supervisores dos órgãos ou entidades em que ocor-
rer greve, paralisação ou retardamento de atividades e serviços públicos 
para promover, mediante convênio, o compartilhamento da execução 
da atividade ou serviço com Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
ainda adotar, mediante ato próprio, procedimentos simplificados ne-
cessários à manutenção ou realização da atividade ou serviço. As medi-
das adotadas pelos estados serão encerradas com o término da greve ou 
paralisação. O decreto começou a valer a partir 25 de julho. 

Dicas e procedimentos para
aposentados e pensionistas

Aos associados que estão recebendo correspon-
dências de vários advogados e entidades no sentido 
de ingressarem com ações objetivando integralização 
das gratificações de desempenho tais como: GDATA, 
GDPGTAS e GDPGPE (Ministério dos Transpor-
tes), GDIT e GDAPEC (Ministério dos Transportes e 
DNIT). Informamos que a ASDNER já ingressou com 
todas as ações acima mencionadas, contudo, aqueles que 
têm direito a equiparação salarial com o DNIT, (aposen-

tados pelo extinto DNER e pensionistas destes) não têm 
direito às gratificações da GDPGTAS e GDPGPE.

Os de nível auxiliar , embora não tenham se bene-
ficiado com a Ação de Equiparação por estarem com o 
salário maior que o do DNIT, tem o direito de receber 
as duas gratificações. Quanto a estes, a ASDNER as-
sinou acordo com a AGU e encaminhou uma relação 
contendo os nomes desses Associados de nível auxiliar 
para correção da GDPGTAS.

• Mantenha endereço atualizado. 
• Em caso de mudança comunique logo.
• AVISE QUANDO O DEPENDENTE completar 21 

anos, ou for admitido em cargo público permanente, 
deixar de ser inválido, falecer, acumular mais de duas 
pensões ou se houver renúncia expressa.

• O falecimento do aposentado 
ou pensionista deve sempre 
ser comunicado.

• Aos familiares - será devido o Au-
xílio Funeral por morte do aposentado e quando for o 
caso a concessão de pensão.

A ASDNER não dorme no ponto! Sempre defendendo seus direitos

Servidores do DNIT serão avaliados para fi ns de gratifi cação
A Direção do DNIT iniciou um processo de 

Avaliação de Desempenho objetivando a con-
cessão de gratificações prevista na Lei 11171, 
de 2005 e Lei 11357 de 2006 e regulamentada 
pela Portaria Ministerial 140 de junho 2012 e 
Portaria do Diretor Geral de junho de 2012.

Caberá às Diretorias singulares enviar à Di-
retoria de Administração e Finanças propostas 
de metas institucionais referentes aos períodos 
de 1º de maio a 31 de agosto de 2012 e de 1º 
de setembro 2012 a 31 de agosto de 2013 para 
serem submetidas a apreciação da Diretoria Co-
legiada.

Criação de CAD e SUBCAD
Sobre a criação da Comissão de Acompa-

nhamento de Avaliação de Desempenho (CAD) 
citada na Portaria Ministerial e Portaria do 
Diretor Geral, a quem caberá dentre outras a 
atribuição de avaliar pedidos de reconsideração 

e recursos, a ASDNER e a AEDNIT, reivindi-
caram em 17/07/2012 ao Diretor Geral, Gen. 
Jorge Ernesto Pinto Fraxe, alteração do parágra-
fo 2º do artigo 25 das citadas portarias, acres-
cendo um representante dos servidores, com o 
mister de que as representações fossem paritá-
rias e que os representantes indicados pelos ser-
vidores participem ativamente na confecção das 
metas institucionais em referência. 

Para compor a SubCad, órgão competente 
para avaliar os pedidos de reconsideração e re-
curso no âmbito das Superintendências Regio-
nais, o General oficiou as a ASDNER e a AED-
NIT para intervir no processo de indicação de 
representantes entre os servidores das unidades 
regionais. Em Minas Gerais, Renata Dias Ma-
galhães Silva (Técnica em Infra-estrutura em 
Transporte) e Caroline Buratto de Lima e Oli-
veira (Analista de Infra-estrutura) foram eleitas 
para comporem a SubCad.

O DNIT e a greve dos servidores públicos federais
A ASDNER informa que todas as quartas-feiras, a partir das 15 

horas serão realizadas, em Brasília, assembleias de servidores, as quais 
poderão ter a participação dos servidores lotados nas Superintendên-
cias estaduais, através de videoconferência. A primeira assembleia 
realizada com a participação das Superintendências Regionais ocor-
reu no dia 02 de agosto e foi acompanhada pelos servidores das Su-
perintendências dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba.
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Abono 
permanência

O abono de permanência é um benefício 
pecuniário concedido ao servidor que opte por 
permanecer em atividade após ter cumprido 
todos os requisitos para aposentadoria volun-
tária, no valor equivalente à sua contribuição 
previdenciária, até completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória.

1. O § 1°, do artigo 4°, da Lei n.° 10.887/04, 
veda a possibilidade de incidência da contri-
buição previdenciária sobre o abono de per-
manência, mas não terá caráter indenizatório, 
portanto o imposto de renda incidirá sobre 
essa parcela remuneratória. 

2. A concessão do benefício deverá ser 
retroativa a 1º/01/04, data da entrada em vi-
gor da EC nº 41/03, para os servidores ele-
gíveis àquela data. Para os demais servidores 
que adquiriram o direito a aposentadoria após 
1º/01/04, o abono de permanência deverá ser 
concedido a partir da data da efetiva aquisição 
do direito, independente da data do requeri-
mento.

3. O servidor que tiver trabalhado na ini-
ciativa privada deverá trazer a Certidão de 
Tempo de Contribuição emitida pelo INSS 
para fins de averbação. 

4. O servidor que possua licença-prêmio 
deverá se manifestar quanto ao aproveitamen-
to dos períodos não usufruídos para efeitos de 
abono de permanência, caso a contagem des-
tes seja necessária ao implemento do direito à 
aposentadoria, tendo em vista que acarretará 
a impossibilidade de usufruto destes interstí-
cios oportunamente. 

5. O abono de permanência é verba de in-
denização, e por isso não pode integrar a base 
cálculo para o teto remuneratório, pois se tra-
ta de verba remuneratória e como tal integra 
as parcelas que compõem o limite remunera-
tório.

O servidor, além de preencher os requisi-
tos para a aposentadoria, deverá fazer opção 
expressa pela permanência em atividade e 
requerer o abono de permanência através de 
processo.

Se você deseja saber se tem direito ao 
abono permanência, faça um requerimento 
de contagem de tempo de serviço para fins 
de aposentadoria ou entre em contato com 
a ASDNER-Regional MG.

 A ASDNER ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS 
PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO DA EQUIPARAÇÃO DE 

SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO EXTINTO DNER

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O NOVO 
SITE DA ASDNER! ACESSE:
WWW.ASDNER.ORG.BR

A ASDNER ESTÁ DISPONIBILIZANDO O 
TELEFONE 0800 282 6626,

PARA ATENDIMENTO AOS SEUS 
ASSOCIADOS. NELE, VOCÊ PODE TIRAR 

SUAS DÚVIDAS, RECEBER ORIENTAÇÕES, 
REIVINDICAR E DAR SUGESTÕES!

Informes

Quando serão pagos os atrasados?
Não depende da ASDNER a providência para pa-

gamento desses atrasados. O pagamento dos atrasados 
dependerá da expedição de uma ordem judicial de pa-
gamento, denominada precatório requisitório, para a 
inclusão da dívida no orçamento público, exceto as dívi-
das de pequeno valor, assim consideradas as inferiores a 
60 (sessenta) salários mínimos. 

Ao fim da execução judicial, o juiz, emite um ofí-
cio ao presidente do tribunal ao qual se vincula o pro-
cesso, para requerer o pagamento dos débitos, e caso 

a requisição seja recebida no Tribunal até 1º de julho 
serão autuados como Precatórios, atualizadas nesta data 
e incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte.

Se a União decidir pelo pagamento do precatório, 
deverá até 31 de dezembro do ano para o qual foi o 
pagamento previsto no orçamento, depositando o valor 
dos precatórios junto ao tribunal. Após a liberação da 
quantia, o tribunal pagará primeiramente, os precató-
rios de créditos alimentares e depois dos de créditos co-
muns, conforme a ordem cronológica de apresentação.

Quando serão reenquadrados 
os servidores que tiveram seus 

pagamentos estornados?
Os Associados que tiveram sua equiparação estor-

nada, em virtude de não constarem na ação de conheci-
mento, deverão continuar aguardando o andamento do 
processo que foi enviado à 2º VF/DF contendo relação 
feita pela ASDNER, pleiteando a inclusão dos mesmos 
na execução do título judicial. O processo encontra-
se concluso para despacho, conforme última consulta 
processual desde 30 de maio de 2012.

Os aposentados e pensionistas que tiveram ou te-
rão suas equiparações efetivadas, deverão pagar 3 bo-
letos de honorários dos advogados no valor correspon-
dente a 5% sobre o valor do êxito da Ação. A ASDNER 
enviará os boletos para residências dos associados.

Quem já foi equiparado e recebeu algum bole-
to, com certeza receberá todos. O atraso de envio 
dos boletos se deve ao grande volume de serviços na 
ASDNER. 

ATENÇÃO
Os aposentados e pensionistas cujos no-

mes estão na Ação de Conhecimento e não re-
ceberam nenhum boleto, porém já tiveram suas equi-
parações efetivadas, deverão entrar em contato com as 
Regionais através dos Delegados Regionais. 

A ASDNER estará enviando também um boleto no 
valor de R$ 50,00 + taxa bancária, para pagamento dos 
honorários do contador referente ao cálculo dos atrasados.

1) Se o óbito é anterior a janeiro de 2005 até a 
implementação, periodo no qual tramitou a ação ori-
ginária, então todos os valores a apurar serão devidos à 
pensionista(se houver). Esta outorgará procuração em 
nome próprio para o escritório, sem nenhuma dificul-
dade adicional.

2) Se o óbito ocorreu durante o processo de co-
nhecimento, mas antes da implementação, parte do 
montante total a ser recebido será devida ao espólio 
do falecido (para ser transmitido aos seus herdeiros, 
conforme venha a ser definido em processo de inven-
tário) e outra parte será devida à/ao pensionista. Para 
os herdeiros levantarem os atrasados, serão necessários 
os seguintes documentos: Inventário de bens, procura-
ção firmada pelo inventariante, cópia do contracheque 
do ex-filiado, cópias do RG e CPF do ex-filiado e dos 
herdeiros. Caso o ex- associado não ter deixado bens, 

deverá ser providenciado inventário negativo em cartó-
rio em substituição ao inventário de bens.

3) Se o óbito é data da implementação, então os 
valores recebidos pela(o) pensionista não terão sofrido 
a defasagem decorrente do pagamento a menor. Assim, 
a totalidade dos valores a serem apurados serão devi-
dos ao espólio do servidor falecido, ou diretamente aos 
seus herdeiros, caso já finalizado o inventário. Nessa 
hipótese, os documentos a serem fornecidos serão os 
seguintes: Procuração do espólio, assinada pelo Inven-
tariante nomeado nos autos do Inventário, com firma 
reconhecida, ou, caso já finalizado o inventário, procu-
ração de cada herdeiro com direito a recebimento de 
valores decorrentes da execução, com firma reconhe-
cida; certidão de óbito do de cujus; termo de compro-
misso de Inventariança (para a hipótese de a procura-
ção ser outorgada em nome do espólio).

Os aposentados e pensionistas cujos no-
mes estão na Ação de Conhecimento e não re-

Quando serão pagos os atrasados?
Não depende da ASDNER a providência para pa-

gamento desses atrasados. O pagamento dos atrasados 
dependerá da expedição de uma ordem judicial de pa-
gamento, denominada precatório requisitório, para a 
inclusão da dívida no orçamento público, exceto as dívi-
das de pequeno valor, assim consideradas as inferiores a 

Ao fim da execução judicial, o juiz, emite um ofí-
cio ao presidente do tribunal ao qual se vincula o pro-
cesso, para requerer o pagamento dos débitos, e caso 

a requisição seja recebida no Tribunal até 1º de julho 
serão autuados como Precatórios, atualizadas nesta data 
e incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte.

Se a União decidir pelo pagamento do precatório, 
deverá até 31 de dezembro do ano para o qual foi o 
pagamento previsto no orçamento, depositando o valor 
dos precatórios junto ao tribunal. Após a liberação da 
quantia, o tribunal pagará primeiramente, os precató-
rios de créditos alimentares e depois dos de créditos co-
muns, conforme a ordem cronológica de apresentação.

Quantos boletos de cobrança serão enviados para pagamento?

O que a família deve fazer diante do falecimento de um Associado da 
ASDNER em relação ao processo de isonomia?

A ASDNER ESTÁ DISPONIBILIZANDO O 
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Eventos

No mês de maio, a ASDNER-REGIONAL MG promoveu uma excursão para Diamantina,
onde os Associados puderam presenciar o evento Vesperata!

Há pessoas estrelas; Há pessoas cometas. Os cometas pas-
sam. Apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam.

As estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há 
muita gente cometa.

Passam pela vida da gente apenas por instantes, gente que 
não prende ninguém e a ninguém se prende.

Gente sem amigos. Gente que passa pela vida sem iluminar, 
sem aquecer, sem marcar presença. Há muita gente cometa.

Assim são muitos e muitos artistas. Brilham apenas por ins-
tantes nos palcos da vida.

E com a mesma rapidez com que aparecem, também de-
saparecem.

Importante é ser estrela. Estar presente. Marcar presença.
Estar junto. Ser luz. Ser calor. Ser vida. Amigo é estrela.

Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a mar-
ca fica no coração.

Coração que não quer enamorar-se de cometas que apenas 
atraem olhares passageiros.

E muitos são cometas por um momento. Passam, a gente 
bate palma e desaparecem. Ser cometa é não ser amigo.

É ser companheiro por instantes. É explorar sentimentos.
É ser aproveitador das pessoas e das situações. É fazer acre-

ditar e desacreditar ao mesmo tempo.
A solidão de muitas pessoas é consequência de que não po-

dem contar com ninguém.
A solidão é resultado de uma vida cometa. Ninguém fica.

Todos passam. E a gente também passa pelos outros.
Olhando os cometas é bom sentir-se estrela. Marcar presença.

Ter vivido e construído 
uma história pessoal.

Ter sido luz para muitos 
amigos.Ter sido calor para 
muitos amigos.

Ter sido calor para mui-
tos corações. Ser estrela 
neste mundo passageiro, 
neste mundo cheio de 
pessoas cometas, é um de-
safio, mas acima de tudo uma recompensa.

É nascer e ter vivido e não apenas existido.

Autor: Reinilson Câmara
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O DNIT homenageou os Engsº Sebastião de Abreu Ferreira, Osmar do Carmo e Joaquim Antônio 
Gonsaga(ausente),e os servidores Onofre Sadi e Maria Ana Rodarte.

Eventos

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

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

Ao servidor Joaquim 
Antônio Gonsaga, a 
ASDNER prestou a 

homenagem por ocasião de 
seu aniversário junto aos 
colegas de sua Unidade 

Local - Araxá.

FESTA JUNINA - BOM DESPACHO/MG

A ASDNER promoveu a organização do evento em parceria com o DNIT e também homenageou os 
servidores que ingressaram no DNER, e que completaram 70 anos prestando serviço ao DNIT!

A ASDNER-MG também homenageou os Associados Celso Machado, Dalton da Silva Castro, Geziel Batista dos 
Santos, Hélio Ferreira Sampaio, João Nery de Lima, José Joaquim Barbosa de Miranda, Telma de Souza Barros, que não 

estiveram presentes.

Acácio Irio da Rocha (ASDNER), 
Maria Ana Rodarte (DNIT) e 
Wilton de Alvarenga Vianna 

Baptista(ASDNER)

Diretora, Onofre Sadi (DNIT), Ronald 
Barbosa de Oliveira, Cristovan 

Colombo Andrade, Tarcísio Araújo 
Anunciação (ASDNER) e Vice Diretor.

Tarciso Keifer 
Cardoso

Acácio Irio 
da Rocha 
e Altamiro 
Soares 
Filho Onofre Sadi 

(DNIT), João 
Manoel Guima-
rães e Homero 

Gomes do Ama-
ral (ASDNER)

Servidores do DNIT durante a comemoração. Osmar do Carmo e Marcos Eglea e Sebastião Donizete

No dia 05/06 o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes comemorou seus 
11 anos de existência e o lançamento do Programa Qualidade de Vida. A celebração foi na sede da 
autarquia e nos demais Estados da Federação. Veja as fotos da comemoração em Belo Horizonte!

No dia 25/abril/2012,
nossa Associada Iolanda Muglia Thomaz 

completou seus 80 anos!

Parabéns D.Iolanda, e obrigada por fazer 
parte da família ASDNER!
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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

Situada a 34 Km de BH, é o lugar perfeito
para quem procura tranquilidade no

interior de Minas Gerais!
Belo Horizonte-MG

www.pousadaranchico.com.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

Especialidades em Fisioterapia: Ortopedia, 
reumatologia, geriatria, neurologia, pediatria, 

RPG, dentre outras modalidades.
Belo Horizonte-MG

www.articularfi sio.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

Localizado na Rua da Bahia, centro da capital, 
tem acesso fácil para qualquer região da 

cidade.

Belo Horizonte-MG
www.hotelmetropolebh.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

Ensino de idiomas, com exclusivo sistema de 
aprendizagem. Aprenda Inglês e Espanhol no 

CCAA!

Belo Horizonte-MG www.ccaa.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

Equipe de profi ssionais especializados em idiomas.
Atende público infantil, jovem e adulto!

A INFLUX é referência para você!
• Enfase na comunicação. • Duranção total 5 

semestres (desconto especial). • Turmas reduzidas. 
• Toeic.Test Center. • Semi-intensivos-intensivos.

Belo Horizonte-MG www.infl ux.com.br

Núcleo Personna: Psicoterapia e Saúde 
Integrada Atendimento para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.
Belo Horizonte - MG

www. nucleopersonna.com.br

Apenas 40 km de Belo Horizonte. Possui áreas 
verdes, pomar, área para pesca, horta, bosque,

salões para eventos, 32 apartamentos
equipados e muito mais para seu lazer!

Mário Campos-MG • www.recantosantoagostinho.com.br

Um grupo de cientistas americanos desenvolveu uma técnica para 
detectar sinais do mal de Alzheimer 25 anos antes da doença apresen-
tar seus primeiros sintomas.

Os cientistas, da Escola de Medicina da Universidade de Wa-
shington, selecionaram para o estudo pacientes britânicos, americanos 
e australianos que possuem risco genético para desenvolver a doença.

Dos 128 pacientes examinados, 50% têm chances de herdar uma 
das três mutações genéticas conhecidas pela ciência que provocam o 
mal de Alzheimer.

O grupo também tem chance aumentada de começar a sofrer da 
doença a partir dos 30 ou 40 anos -- muito mais cedo que a maioria dos 
pacientes de Alzheimer, que desenvolvem o mal na casa dos 60 anos.

Os pesquisadores analisaram os pais dos pacientes para descobrir 
com que idades eles haviam desenvolvido a doença. A partir disso co-
meçaram a tentar avaliar quanto tempo antes disso era possível detec-
tar os primeiros sinais da enfermidade.

Os pesquisadores descobriram, então, que era possível detectar 
pequenas mudanças no cérebro de quem possuía alguma das mutações 
que no futuro levarão ao surgimento do Alzheimer.

Por volta de 15 anos antes do aparecimento da doença, pacientes 
já apresentavam níveis anormais de uma proteína de células que po-
dem ser encontradas no fluído espinhal.

Além disso, imagens do cérebro revelaram encolhimento em al-
gumas regiões do cérebro desses pacientes.

Dez anos antes dos primeiros sintomas foram detectados proble-
mas de memória e um processamento anormal da glicose no cérebro 
dos estudados.

Em pacientes que não possuiam as mutações, não foram detecta-
das alterações nesses marcadores.

“Essa importante pesquisa mostra que mudanças-chaves no cére-
bro, relacionadas à transmissão genética da doença acontecem décadas 
antes do aparecimento dos sintomas. Isso pode gerar grandes implica-

ções para o diagnóstico e o tratamen-
to no futuro”, afirmou Clive Ballard, 
diretor de pesquisa da Sociedade de 
Alzheimer.

“Os resultados de pacientes 
com Alzheimer herdado por fatores 
genéticos parecem similares às mudanças provocadas em casos não-
genéticos, na forma comum da doença”, disse Eric Karran, diretor de 
pesquisa da Sociedade Britânica do Alzheimer.

“É provável que qualquer novo tratamento para Alzheimer deverá 
ser começado mais cedo para ter a melhor chance de sucesso”.

“A capacidade de detectar os primeiros estágios da doença de Al-
zheimer não só permite que as pessoas planejem e tenham acesso aos 
cuidados e tratamentos existentes mais cedo, mas também permitirá 
que novas drogas sejam testadas nas pessoas certas, na hora certa”.

Fonte: BBC Brasil

Cuidados com Alimentação na Terceira IdadeSaúde


