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ENCARTE ESPECIAL

ALERTA
A Associação de Defesa Nacional do 

Aposentado e Pensionista (DNACC), vem 
convidando aos aposentados e pensionistas 

para ingressarem com ações que visam o 
pagamento de gratifi cações em valores iguais 
ao que são pagos na atividade por força de 
decisão do STF de fevereiro de 2009 com 

atrasados a serem calculados a partir de 2004.
Não se precipite! Com a ASDNER o seu direito 

já está protegido em processos específi cos para 
servidores do extinto DNER.

REELEITOS OS DIRETORES DA ASDNER REGIONAL MG

Pensionista de Minas Gerais é contemplada com sorteio da ASDNER!

Eventos da ASDNER marcam 2012!

Maria da Conceição Barroso feliz em receber a premiação
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Palavra do Diretor
Caro leitor,
Editar o Jornal da ASDNER é uma missão 

desafiadora e também um orgulho para nossa 
equipe. Sem nenhuma pretensão, sabemos que o 
Jornal da ASDNER é a nossa única maneira de al-
cançar na Capital, no Sul de Minas, no Triângulo, 
na Serra da Mantiqueira , no Vale do Aço ou num 
grotão qualquer de Minas Gerais um colega apo-
sentado ou uma pensionista associada esperando 
uma “uma novidade” relativa aos interesses co-
muns de nossa Associação.

Temos consciência da nossa inexperiência e 
mesmo assim nos sentimos a vontade para bater 
na porta da sua casa porque para nós é na casa de 
mais um ente da “Família ASDNER” que estare-
mos entrando e sabendo que seremos bem rece-
bidos. A ASDNER tem o compromisso de buscar 
e levar o melhor para você.

Que neste ano de 2013 nossa equipe possa 
fazer do Jornal da ASDNER um mensageiro de 
boas novas, distribuindo alegrias e comungando 
os dissabores que acaso vierem. Desejamos que 
Deus nos traga muito mais alegrias que em 2012. 
Saúde, paz e bem a todos. 

Eglea de Fátima F. Caldas Rocha
Diretora Regional MG
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Carta do Leitor
Saudades do Helinho

Helinho, meu ex colega de trabalho em Cam-
pos Altos e Bom Despacho. Nos deixou com a 
lembrança do seu sorriso e alegria desde a sua 
admissão. Helinho, o bem que você fez, semeou 
flores que alegram o caminho daqueles que nos 
seguem; que você esteja em um lugar maravilho-
so, pois é o que merece.

Edmar de Almeida (Uberaba)

BALANCETE 
ECONÔMICO

Até DEZEMBRO 
DE 2011

OBITUÁRIO
Abel Teodoro Gomes Muriaé
Jales Barbosa dos Santos Uberaba
Maria de Lourdes Silva Betim
Rene Barbosa Betim
Geraldo Henrique da Silva Paiva Belo Horizonte
Antonio Ferreira Felix Belo Horizonte
Victor Eugenio de Souza São Gonçalo do Sapucaí
Antonio Marçal Vieira Conselheiro Lafaiete
Antonio Calixto da Silva Matias Barbosa
Wilson de campos Alves Belo Horizonte
Maria Izabel Ferreira Bento Belo Horizonte
Geraldo José Correa Leopoldina
Jose Fortes São Gonçalo do Sapucaí
Ana Alves de Assis Pouso Alegre
Zita de Jesus Siqueira Sabará
Maria Emilia de Senna Belo Horizonte
Ademar Fortunato Rodrigues Muriaé
Francisco de Assis Varela Teófi lo Otoni
Maria da Conceição da Silva Juiz de Fora
Silas Fernandes de Morais Tarumirim
Euzébio Teixeira Castro Oliveira
Almir Edgard Macedo Belo Horizonte
Marcelina de Jesus Sertão Teófi lo Otoni
Jose Lourenço dos Reis Passa Quatro
Dela Abreu Lutterbach Juiz de Fora
Heny Paula de Almeida Leopoldina
Ana Alves de Assis Pouso Alegre
Dionísia Maria Netto Almeida Leopoldina
José Arildo Toledo Itanhandu
Benedito Alves da Silva Teófi lo Otoni
Aventino Pereira Araxá
Rita Ferreira Pinho Araxá

...Quem precisava de uma informação, não 
pensava duas vezes, ligavam ou iam até nosso 
saudoso Helinho. Este sim, era “Gente” de pri-
meira supimpitude. Não negava fogo a quem quer 
que lhe procurasse. Educado, simples e presta-
tivo eram suas características. O adágio de que 
ninguém é insubstituível foi “quebrado” por este 
que nunca deixará nossos corações. Adeus Heli-
nho, vou lembrar-me,sempre,do seu modo de me 
atender....

Hernani Castro (São Gonçalo do Rio Abaixo)
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Seção II
Dos principais deveres

 XIV - São deveres fundamentais do servidor 
público:

e) tratar cuidadosamente os usuários dos ser-
viços aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público;

f) ter consciência de que seu trabalho é regi-
do por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade 
e atenção, respeitando a capacidade e as limita-
ções individuais de todos os usuários do serviço 
público, sem qualquer espécie de preconceito ou 
distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, 
religião, cunho político e posição social,abstendo-
se, dessa forma, de causar lhes dano moral;

Ética e Direito do 
Servidor Público

- Lei 8027 -

Curiosidades

Segundo a professora Dorália Galesso, foi o pre-
sidente Juscelino Kubitschek que a incentivou a lhe 
pesquisar a origem. Depois de exaustiva busca nos 
anais da Arquidiocese de Diamantina e em antigos 
arquivos do Estado de Minas Gerais, Dorália encon-
trou a explicação.

Os inconfidentes Mineiros, patriotas, mas con-
siderados subversivos 
pela Coroa Portuguesa, 
comunicavam-se atra-
vés de senhas, para se 
protegerem da polícia 
lusitana. Como conspira-
vam em porões e sendo 

quase todos de origem maçônica, 
recebiam os companheiros com as 
três batidas clássicas da Maçonaria 
nas portas dos esconderijos. Lá de 
dentro, perguntavam: quem é?E 
os de fora respondiam: UAI – as 
iniciais de União, Amor e Inde-
pendência. Só mediante o uso des-
sa senha, a porta seria aberta aos 
visitantes. Conjurada à revolta, sobrou a senha, que 
acabou virando costume entre as agentes das Altero-
sas. Os mineiros assumiram a simpática palavrinha, 
e a partir de então, a incorporaram ao vocabulário.

Fonte: Jornal Correio Brasiliense

0800 DA ASDNER

A ASDNER disponibiliza o telefone 0800 282 
6626 para atendimento aos Associados. Através 
deste número, você obtém informações, orienta-
ções, esclarecimentos e pode dar opiniões e su-
gestões para melhorarmos cada vez mais!

www.asdner.org.br

A ASDNER está enviando os 
boletos bancários para pagamen-
to dos honorários advocatícios re-

ferentes à ação de equiparação sa-
larial do DNIT. Caso ainda não te-

nha recebido nenhum boleto, entre em contato 
conosco através dos telefones: 31 3342 2314,
31 3342 1562.

boletos bancários para pagamen-
to dos honorários advocatícios re-

ferentes à ação de equiparação sa-
larial do DNIT. Caso ainda não te-

Você sabia como surgiu a expressão 
popular dos mineiros UAI?

Engenheiro aposentado do Ministério dos 
Transportes, Edmar Neves, oriundo do extinto 
DNER, bacharel em direito, orgulhoso de sua 
terra natal, Diamantina, desejoso de liberda-
de, verdade e justiça, o que ele acredita ser um 
atributo do diamantinense, 37 anos de dedica-

ção ao serviço público, lançou recentemente 
uma obra intitulada “Minha vida de Engenhei-
ro” na qual faz um registro de sua vida profis-
sional no DNER e dos serviços que prestou ä 
Justiça e a pessoas físicas, na especialidade de 
avaliações e perícias de engenharia enfatizando 

as experiências desagradáveis em face de ati-
tudes arbitrárias por parte de chefias despre-
paradas desprovidas de espírito público.

 Parabéns Edmar Neves pela conduta ili-
bada, moralidade e respeito que destacaram 
em sua vida de servidor público.

Associado da ASDNER é destaque profi ssional e cultural

As escalações de cada seleção 
de 1950 saem como rimas fáceis de 
estrofes de 11 versos. A consulta é 
direta à memória e, em menos tem-
po que o Google, os nomes dos jo-
gadores vão fazendo renascer Itália, 
Espanha, e outras equipes que esti-
veram na primeira Copa do Mundo 
de Futebol disputada no Brasil. O 
senhor Elmo Cordeiro, hoje com 
78 anos, conjuga passado e presen-
te com lembranças coloridas de um 
tempo em preto e branco. Pela tela 
dos seus olhos, enxergamos o meni-
no franzino de 16 anos que trabalhou como gandula 
em três jogos da competição e teve contato direto 
com os craques estrangeiros que pisaram no grama-
do do Estádio Independência, em Belo Horizonte. A 
função de apanhar e devolver as bolas que caíam fora 
do campo tinha ganhado o nome uma década antes, 
em 1939. Um jogador argentino, Bernardo Gandulla, 
contratado pelo Vasco, nunca chegou a atuar no time 
principal, mas sempre que a bola saía, lá ia ele correr 
para devolvê-la à partida, seja para seu time ou para o 
adversário. Mesmo sem jogar, o atleta acabou ganhan-

do a simpatia das torcidas, e a partir 
de suas atitudes, os “apanhadores de 
bola” passaram a ser chamados pelo 
sobrenome do argentino. O gandula 
dos jogos em Minas tinha chegado ao 
Estado há quatro anos, quando o pai, 
um comerciante de Niterói (RJ), deci-
diu tentar a sorte em terras Mineiras. 
Elmo trabalhou como Office-boy na 
Construtora responsável por erguer o 
Estádio Independência, feito especial-
mente para a copa de 1950. O menino 
recebeu de um dos donos da empresa 
um pedido para ajudar na competição, 

apanhando as bolas na beira do gramado.Trabalho 
não remunerado, mas privilégio de poucos na época. 
Elmo trabalhou em três jogos, cada um com uma his-
tória especial. O jovem senhor Elmo, hoje funcioná-
rio público aposentado, voltou ao Independência na 
reinauguração. Ele continua apaixonado por futebol.

“O futebol evoluiu na preparação física e psico-
lógica, mas a técnica não é a mesma. Outro dia tive 
pesadelo depois de assistir um jogo, foi assombroso”, 
conta rindo.

Por: Ady Camevalli e Edwaldo Cordeiro

História de um gandula de 1950
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Informes

QUEM TEM DIREITO: à Emenda Cons-
titucional nº 41/2003: Quem já era servidor em 
31/12/2003. O que tem direito: Garantia de inte-
gralidade, Garantia de paridade na aposentadoria 
com os servidores da ativa. Requisitos: ter 35 anos 
de contribuição se homem e 30 anos se mulher, 60 
anos de idade,se homem e 55 se mulher, sem redu-
ção. 20 anos de tempo de serviço Público, 10 anos 
de carreira, 5 anos no cargo. Desvantagens: Pensões 
por morte resultantes dessa aposentadoria não terão 
a paridade e serão reajustadas pelo INPC.

QUEM TEM DIREITO: à Emenda Cons-
titucional nº 47/2005: Quem era servidor em 
16/12/1998. O que tem direito: Garantia de 
integralidade, Garantia de paridade na aposenta-

doria com os servidores da ativa. Requisitos: ter 
35 anos de contribuição se homem e 30 anos se 
mulher, 60 anos de idade, se homem e 55 anos, se 
mulher,pode ser reduzida com o tempo adicional 
de contribuição.

25 anos de tempo de serviço Público, 15 anos 
de carreira, 5 anos no cargo. Vantagens: Pensões 
por morte resultantes dessa aposentadoria terão 
paridade com os servidores da ativa.

Se você se aposentou com fundamentos da 
Emenda Constitucional 41/2003, mas preenche 
os requisitos exigidos na Emenda Constitucional 
nº 47/2005, poderá pedir revisão de sua aposen-
tadoria. Procure a ASDNER ou Mário Vieira do 
RH no DNIT em Belo Horizonte.

Na hora de se aposentar, é importante observar os fundamentos atualmente previstos na Constituição 
Federal. A Emenda Constitucional nº 41/2003 de 31/12/2003 garante a paridade entre ativos e inativos 
apenas no que diz respeito aos aumentos gerais, mas não assegura as vantagens decorrentes de reorga-
nização, reclassificação e outras vantagens, concedidas aos ocupantes de cargos efetivos na atividade. A 
Emenda Constitucional nº 47/2005 de julho de 2005 com vigência retroativa a 31/12/2003 objetivou 
amenizar os efeitos da Emenda Constitucional 41/2003, em especial no que diz respeito à paridade entre 
ativos e inativos, integralidade dos proventos, isenção de contribuição para os portadores de doença grave 
especificadas em Lei e inclusão das donas de casa no regime previdenciário.As principais diferenças são:

DNIT

RH do DNIT já cumpre decisão 
judicial de tutela antecipada 
para pagamento da GDAPEC

Em relação á decisão judicial que antecipa os 
efeitos de tutela para assegurar aos servidores do Pla-
no Especial de Cargos do DNIT, associados à ASD-
NER, que se aposentarem com fundamento no art. 
3º da Emenda Constitucional nº 47, o recebimento 
da GDAPEC no valor da pontuação de sua última 
remuneração enquanto ativos, o RH do DNIT já está 
dando cumprimento à decisão e por obediência à 
Portaria MP nº 17/2001, que trata do cadastramento 
de ações judiciais no SICAJ, formou para cada servi-
dor processo individual, de forma que a composição 
da gratificação passou a figurar no contracheque em 
duas rubricas, sendo uma correspondente à 50 pon-
tos e outra correspondente à Decisão Judicial não 
Transitada em Julgado, com o restante da pontuação 
até completar o valor da última pontuação que o ser-
vidor estiver recebendo como ativo.

Dúvidas: Equiparação Salarial
Concluída a primeira etapa para quase todos os 

filiados, persiste ainda a não inclusão de alguns. A 
União entendeu que somente os servidores filiados à 
ASDNER em 2005 deviam ser equiparados.

A ASDNER continua sustentando que todos os 
Associados, até os que se filiaram após o ingresso da 
ação, possuem o direito à equiparação salarial.

Quanto aos atrasados, de acordo com a informa-
ção do escritório Antônio Torreão Braz, a ASDNER 
iniciou 97 ações de execução para grupos de 25 filia-
dos cada, como havia sido determinado pelo juízo. A 
2ª Vara deveria ter feito a citação da União e não o 
fez por inexperiência ou erro no processamento. Em 
razão disso, as referidas 97 execuções não foram for-
malizadas como autos de processo judicial. Em con-
sequência disso, a União não foi citada em nenhum 
desses processos e não houve nenhum progresso re-
lativo ao pagamento de valores devidos.

O Juiz em exercício manifestou grande preocupa-
ção com o efeito do grande volume de execuções a 
serem ajuizadas sobre o funcionamento regular da Se-
cretaria da 2ª Vara. A preocupação é garantir que estas 
execuções ocorram no menor tempo possível e definiu 
que a ASDNER e a AGU deverão apresentar uma pe-
tição conjunta na qual deverá ficar definido quanto à 
forma que será adotada para os processos de execução.

Em dezembro foi agendada reunião para a ASD-
NER e AG, mas em virtude de mudanças na cúpula 
da Advocacia Geral da União, a audiência para tratar 
de assuntos relacionados à ação de equiparação sala-
rial foi transferida para o dia 19/02/2013.

A ASDNER entende que os beneficiários que se 
filiaram após 2005 terão sua situação resolvida nesta 
mesma oportunidade.

Os problemas na gestão do plano de saúde dos 
servidores públicos federais, que possui 625 mil be-
neficiários, vão desde um rombo de R$ 151 milhões 
nas contas, identificado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), em auditoria prelimi-
nar feta em junho passado, até a falta de transpa-
rência e de critérios técnicos para a escolha dos 
dirigentes.

Houve queda de dirigente depois que o Correio 
publicou, em 12 de agosto passado, reportagem que 
mostrava o suposto envolvimento dele na elevação 
injustificada de gastos com órteses, próteses e ma-
teriais especiais 

Em novembro passado, ocorreu audiência pú-
blica que debateu problemas no plano de saúde da 
Geap que levantou mais do que a importância de 
discutir a situação do plano que atende a maioria 
dos servidores federais, chamou a atenção para a 
necessidade de aprimorar todos os planos de auto-
gestão, onde estiveram presentes várias autoridades 
do Ministério dos Transportes e representantes de 
entidades de classe, inclusive a ASDNER.

A Condsef acrescentou que a conta alta dos 
problemas de gestão da Geap e dos planos de saúde 
que atendem servidores não pode simplesmente ser 
cobrada dos associados.

A CUT registrou a importância de se promo-
ver uma reforma estatutária destacando a isonomia 
na contrapartida do governo nas três esferas de po-
der, e o fim do fundo de reserva para os planos de 

autogestão foi outro ponto abordado na audiência, 
com garantia de um amplo debate entre os planos, 
governo e entidades representativas dos trabalha-
dores para garantir a saúde suplementar como uma 
política de gestão de pessoas.

A Condsef ainda destacou o problema da co-
bertura da rede credenciada, principalmente nas 
cidades do interior. Não raro, associados são cons-
trangidos pelas suspensões dos serviços por falta de 
pagamento aos prestadores de serviço e o assistido 
só fica sabendo quando vai usar os serviços de saú-
de. Em relação á esta situação , a Regional MG , 
representada pela Diretora e pelos assistidos Elmo 
Cordeiro, Joaquim Viana , Sebastião Nunes Pache-
co, DINZ,esteve presente em reunião com o Presi-
dente do Conselho Deliberativo do GEAP ,(Edu-
ardo Celles),buscando esclarecimentos e soluções, 
inclusive foi indagado sobre o Estatuto do Idoso.
Ressaltou que, com mensalidades cada vez mais al-
tas, e o atendimento precário, a saúde dos servido-
res e de seus familiares não encontra segurança.

É consenso que para melhorar, faz-se necessá-
rio o aumento da contrapartida do governo para 
diminuir o valor pago pelo associado, garantir uma 
rede credenciada, o fim do fundo reserva e o debate 
amplo dos planos de autogestão, além do fim das 
indicações políticas para a gestão, eleições diretas e 
paridade no conselho deliberativo do GEAP.

Embora a luta não dependa somente da ASD-
NER, não cruzaremos os braços!

CRISE NO GEAP AFETA SAÚDE 
E BOLSO DOS ASSISTIDOS

Melhor fundamento para sua aposentadoria
Informes
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Informes

EXCURSÃO 2013 ASDNER-MG

Caros Associados,
Estamos iniciando mais um mandato a frente da ASDNER e estaremos juntos por mais quatro anos. Não é fácil dirigir 

a Regional Minas Gerais. São muitas as expectativas e necessidades dos associados que muitas vezes se frustram diante da 
impossibilidade da realização de sua vontade através da nossa representação. Quantas vezes presenciamos a insatisfação, 
a contrariedade e a decepção dos amigos ou de seus familiares. Quantas vezes nos engajamos na incansável tentativa de 
agradar, e também nos frustramos. Mas, com fé em Deus, continuaremos buscando força e coragem em cada um de vocês 
que tem esperança e deposita em nós sua confiança. Não podemos prometer todas as vitórias mas nosso trabalho, nossa 
dedicação, amizade, confiança e alegria de sermos instrumentos para pequenas realizações. Agradecemos a todos os Dele-
gados Regionais, aos dirigentes do DNIT, toda equipe de Supervisores de Unidades Locais e todos os colegas de todos os 
órgãos vinculados a ASDNER, que não compareceram ás urnas mas mesmo assim demonstraram seu apoio.

REELEITA A CHAPA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA EM MINAS GERAIS

Aclamada pela 
Diretoria Executiva 

Central a chapa Ética e 
Transparência, composta 
por Eglea de Fátima 
Ferreira Caldas Rocha e 
Mário Vieira Martins para 
um novo mandato de 2013 
a 2017 em Minas Gerais

A ASDNER fechou uma parceria com a Campos de Minas Turismo para proporcionar lazer e cultura aos seus associados, 
oferecendo excelentes viagens e excursões durante todo o ano de 2013. Programe-se! Vejam as propostas de roteiros:

Glaura e Retiro das Rosas
Glaura é um 

distrito da cidade de 
Ouro Preto. Glaura 
surgiu em torno do 
ano de 1700 e foi 
um dos mais antigos 
arraias de explora-
ção de ouro em Mi-
nas Gerais no século 
XVIII. Sendo ponto 
de passagem para caminhos da Bahia e Rio de Janeiro a vila 
notabilizou-se como importante via de comércio da região. 
Glaura já recebeu um grande número de viajantes e por isso 
próximo à matriz existia um acampamento utilizado pelos 
tropeiros como ponto de carga e descarga de mantimentos. 
E será exatamente nesse espaço que um delicioso café da 
manhã será servido, após ser preparado pelas donas de casa 
do local.

A visita inclui também uma leve caminhada pelas prin-
cipais ruas Glaura, e uma visita a Igreja de Santo Antônio, 
guiada por um especialista em Barroco Mineiro. Glaura 
está inserida no contexto da Estrada Real.

O almoço com culinária mineira será em Cachoeira do 
Campo, outro charmoso distrito de Ouro Preto. Passare-
mos à tarde com atividades de lazer no Hotel-Fazenda Re-
tiro das rosas. O local conta com piscina, lago, pedalinho, 
quadras, sauna e todo o dia-a-dia de uma fazenda. No retiro 
também teremos um café da tarde preparado pelas freiras 
que administram o Retiro. Incluído transporte, café da ma-
nhã, almoço (refrigerante incluído) e café da tarde.

Congonhas
No alto do Monte Maranhão, os Profetas do Aleijadi-

nho parecem ensaiar um teatro eterno. Daniel, Jeremias, 
Isaías: todos estão a olhar o infinito, unindo o presente e o 
passado de Congonhas. O gênio mulato extraiu da pedra-
sabão de Minas obras-primas da humanidade. Suas mãos 
doentes projetaram Congonhas para o mundo!

O roteiro inclui visita a Basílica do Senhor Bom Jesus 

de Matosinhos, Passos e Profetas; oficina sobre o Aleijadi-
nho com o famoso escultor Luciomar e passeio no 

Parque da Cachoeira, que conta com cachoeiras, pis-
cinas naturais, quadras, quiosques, churrasqueiras, campo 
de futebol, etc.Incluindo transporte, almoço com culinária 
mineira e entrada nos atrativos

Petrópolis

A história de Petrópolis começa com o encantamento 
que o excelente clima e a natureza exuberante da Serra 
da Estrela causaram em D.Pedro I, quando percorrendo o 
Caminho do Ouro com destino a Minas Gerais.

Nossa viagem a essa cidade tão charmosa inclui city 
tour de charrete, visita à casa de Santos Dumont, ao Mu-
seu Imperial e à Catedral de São Pedro de Alcântara. As-
sistiremos ao espetáculo noturno de som e luz e teremos 
um momento de compras na famosa Rua Teresa.Incluindo 
transporte rodoviário, hospedagem, café da manhã, um jan-
tar (rodízio de pizza) passeio de charrete, espetáculo de luz 
e som, guia.

São João Del Rei e Tiradentes
Nas ruas da tão charmosa cidade de Tiradentes as 

igrejas do século 18 dividem a atenção com o preservado 
casario formado por sobrados. Eles abrigam restaurantes, 
pousadas, antiquários e lojas de artesanato etc. O cenário 
é encantador.

Em Tiradentes visitaremos a Matriz de Santo Antô-
nio, um dos mais belos templos barrocos de Minas Gerais, 
o Chafariz de São José que foi construído em 1749 para 
abastecer a cidade de água potável e atende ainda hoje à 

população, trazendo água 
puríssima da Serra de São 
José em antigo aqueduto 
de pedra. 

No segundo dia de 
viagem partimos rumo 
à São João Del Rey de 
Maria Fumaça, viajando 
em vagões antigos puxa-
dos por uma locomoti-
va Baldwin, trazendo à 
memória dos passageiros costumes do século passado. Em 
São João passearemos pela cidade, visitaremos alguns belos 
exemplares da arquitetura colonial mineira e o memorial 
Tancredo Neves.Incluindo transporte hospedagem, café da 
manhã, viagem de Maria Fumaça e almoço com culinária 
mineira típica.

Paraty
Localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, 

Paraty é uma relíquia do período colonial, com um conjun-
to arquitetônico bem preservado. A cidade como um todo 
é uma obra de arte incluindo suas casas e igrejas. As suas 
ruas, as construções de seus casarões e igrejas traduzem um 
estilo que nos levam a imaginar como seria a vida no Brasil 
algum tempo atrás. Paraty é um destino completo, ofere-
cendo opções de lazer, cultura e ecologia. 

A viagem inclui passeio de barco, visita ao centro his-
tórico de Paraty, visita ao alambique e visita a Trindade. 
Trindade se localiza dentro da Área de Proteção Ambiental 
do Cairuçu, e suas belíssimas praias, trilhas e cachoeiras 
encantam os visitantes.

Inclui hospedagem, transporte rodoviário, café da ma-
nhã, visita a Trindade, passeio barco*, guia e seguro de via-
gem.
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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

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

Com o intuito de criar novos programas e 
benefícios que o integre, ainda mais, a esta asso-
ciação, fará parceria com empresas de renome. 

Uma união consolidada para atender 
as suas necessidades diárias com serviços di-
ferenciados, inteiramente grátis ou com um 
custo baixíssimo.

Como parte desse projeto da ASDNER, 
desde junho do corrente, esta associação ini-
ciou a promoção de sorteios, através da Lote-
ria Federal do Brasil,cujo valor bruto nos me-
ses de junho e julho foi de R$ 750,00 e sobre 
o valor do premio incidiu 25% de imposto de 
renda ficando o valor liquido de R$ 562,00.

A partir do mês de agosto o valor bruto 
do prêmio foi para R$ 1.250,00 com a inci-

dência de Imposto de Renda, o valor líquido 
ficou em R$ 937,50. Cada associado concorre 
com 3 números, no caso do mesmo ser servi-
dor e pensionista, concorre com 6 números. 

Serão 4 sorteios mensais a serem realiza-
dos todos os sábados, exceto no primeiro sába-
do, quando o mês tiver cinco sábados (logo os 
sorteios serão nos últimos 04 sábados do mês). 

Os mesmo serão apurados pela extração 
da loteria federal do Brasil, sendo contempla-
do o título cujo número da sorte coincida, da 
esquerda para direita, com suas unidades dos 
5 prêmios extraídos pelo loteria federal. No 
primeiro sorteio a premiada foi a mineira Sra 
Maria da Conceição Barroso, pensionista resi-
dente em Patos de Minas. A premiada foi ho-

menage-
ada com 
a entrega 
do che-
que sim-
bólico na 
presença 
dos ser-
vidores do DNIT. Dentre novos premiados 
também tem mais uma mineira, Zilda Golvêa 
residente em Manhuaçu que após apresenta-
da a documentação exigida também receberá 
as homenagens.

O resultado você poderá acompanhar 
através do site da ASDNER: www.asdner.org.
br ou através de sua Regional.

Saúde PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR
Criado em 2004, o Programa 

Farmácia Popular do Brasil amplia o 
acesso da população aos medicamen-
tos essenciais por meio da redução 

de custo desses remédios. A rede 
Farmácia Popular vende 107 itens, 
além do preservativo masculino, 
para as doenças mais comuns na 

população brasileira, como hiperten-
são e diabetes. O Programa funciona 

por meio das Unidades Próprias (em par-
ceria com estados e municípios) e do Sistema de Co-Pagamento, 
lançado em 2006 e desenvolvido com drogarias privadas. Nas Uni-
dades Próprias, a população tem acesso aos remédios pelo preço de 
custo, o que representa uma redução de até 90% no valor em com-
paração com farmácias e drogarias particulares. A partir de agora, os 
idosos não precisam mais ir pessoalmente às farmácias com selo do 
Ministério da Saúde para comprar remédios. Quem tem 60 anos ou 
mais pode assinar uma procuração para que qualquer pessoa com-
pre os remédios, em seu nome, nas 8.428 farmácias particulares 
com o selo Aqui tem Farmácia Popular. Para comprar os remédios 
no lugar do idoso, a pessoa deverá levar, além da procuração reco-
nhecida em cartório, a receita médica (de unidade de saúde pública 
ou privada), os documentos de identidade e CPF próprios e os do 
paciente. Para maiores informações, entre em contato através dos 
telefones: (61) 3315 35 80 ou 136(Ministério da Saúde).
Email: jornalismo@saude.gov.br  | Fonte: www.saude.gov.br

Farmácia Popular do Brasil amplia o 
acesso da população aos medicamen-
tos essenciais por meio da redução 

população brasileira, como hiperten-
são e diabetes. O Programa funciona 

PROGRAMA FARMÁCIA POPULARA ASDNER estuda novos produtos e benefícios para os seus associados!


