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PARA MANTER ATUALIZADO O CADASTRO 
DO BENEFICIÁRIO, QUALQUER ALTERAÇÃO 
DE ENDEREÇO, E-MAIL, COMUNICAÇÃO DE 

FALECIMENTO, ETC  DEVE SER COMUNICADA 
EM NOSSO ESCRITÓRIO E AO NÚCLEO DO 
MINISTÉRIO.É SUA A RESPONSABILIDADE!

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO.
Tel: 31 3342 1562/31 3342 2314

ASSOCIADOS  E FAMILIARES

NOVAS GANHADORAS DA PREMIAÇÃO DA ASDNER!

Darcy 
Aparecida Costa 
(Pouso Alegre)

Geralda Maria 
dos Santos Maia 

(Contagem)

Comece o ano com fé e otimismo.

Jamais deseje o mal, nem para aqueles que se julgam os teus 
inimigos e pratique o bem todos os dias do ano.

Cuide bem de você e de todos ao seu redor.

Ame cada vez mais a sua família e os amigos, pois cada segundo, 
assim como esse, será precioso.

Confi e tudo ao Senhor, porque as Suas bênçãos confortarão a tua alma!

A ASDNER DESEJA UM FELIZ 2014 
REPLETO DE SAÚDE, ALEGRIA E PAZ!

Comece o ano com fé e otimismo.

Jamais deseje o mal, nem para aqueles que se julgam os teus 
inimigos e pratique o bem todos os dias do ano.

Cuide bem de você e de todos ao seu redor.

Ame cada vez mais a sua família e os amigos, pois cada segundo, 
assim como esse, será precioso.

Confi e tudo ao Senhor, porque as Suas bênçãos confortarão a tua alma!

A ASDNER DESEJA UM FELIZ 2014 
REPLETO DE SAÚDE, ALEGRIA E PAZ!

CONTINUA O ASSÉDIO AOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.
Associações e advogados insistem no propósito de 

convencimento para ingresso em ações com sentenças 
promulgadas em tempo recorde.

NÃO SE ILUDA! COM A ASDNER O SEU DIREITO JÁ ESTÁ 
PROTEGIDO EM PROCESSOS ESPECÍFICOS PARA SERVIDORES 

DO EXTINTO DNER.
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Palavra do Diretor
Caro associado,
A ASDNER foi fundada em 1954 e completará 

60 anos no dia 12/02/2014. Os servidores do DNER 
incluindo os policiais rodoviários, hoje pertencentes 
ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - 
DPRF foram os primeiros associados dessa entidade.

A ASDNER continuou acesa mesmo com a ex-
tinção do DNER, passando a ter um quadro associa-
tivo composto por outros órgãos, DPRF, MT, ANTT 
e DNIT, tornando-se a Associação dos Servidores Fe-
derais em Transportes. 

Preservar a história da entidade, bem como pre-
servar entre os associados, o convívio e o espírito fami-
liar que sempre imperou no ambiente de trabalho do 
antigo DNER é para a ASDNER um grande orgulho.

Hoje, aos 60 anos de vida, a ASDNER quer além 
de preservar o que foi construído um dia, quer tam-
bém fazer parte de uma nova história onde novos 
personagens surgiram e outros surgirão.

E pelo mesmo motivo que foi fundada, ou seja, 
para atender aos apelos de centenas de servidores 
que anseiam por uma entidade que represente a clas-
se rodoviária, a ASDNER, com o mesmo espírito fa-
miliar de outrora, continua aberta para uma nova fase 
de sua história confiante principalmente no espírito 
jovem do novo órgão, DNIT .

A você que fez parte da história da ASDNER, 
parabéns!

A Você que ainda não faz parte dessa família, venha 
comemorar conosco e também escrever sua história.

FELIZ ANIVERSÁRIO ASDNER!
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Mudam-se os anos e as 
fases da vida, disseram vo-
cês, acertadamente. Mas 
alguns personagens que interagem ou interagi-
ram conosco respondem pela beleza e a alegria 
do Natal do Menino-Deus, e vocês me incluí-
ram no grupo em que labutam.

Honra-me esse sentimento. Aos 91 anos 
e meio de idade, muitas recordações agradá-
veis do que vivemos juntos, dos meus 23 aos 
70 anos, veem prazerosamente à memória. Seu 
cartão desejando-me um 2014 próspero e tran-
quilo deixou-me feliz; faço então questão, como 
disse de início, de lhes agradecer e retribuir.

Teremos um ano atípico, com campeonato 
mundial de futebol e eleições gerais em todo o 
País, e vamos juntos desejar que transcorra de 
janeiro a dezembro com segurança, sem medo 
de sair à noite ou de ir aos estádios.

Que Deus abençoe a Diretoria da ASDNER.

Daltro Barbosa Leite (Belo Horizonte)

TORRES E BE-
RAIS DE MARIANA, 
NO LIMIAR DO 
TERCEIRO MILÊ-
NIO, uma obra de 
José Carlos Baeta, ser-
vidor aposentado do 
extinto DNER, nasci-
do em Mariana, MG 
em 01/05/27. En-
genheiro Civil e Ad-
vogado pela UFMG, 
pós-graduado em 
Engenharia Econômi-
ca. Casado com Neli 
Motta, também ser-
vidora aposentada do 
DNER, em julho de 
1999, publicou essa 
preciosa obra onde o 

mesmo diz se tratar 
de “uma miscelânea 
de fatos e situações, às 
vezes, em prosa, às ve-
zes, em poesia” como 
disse Duilio Gomes 
que subscritou o pre-
fácio, “Mariana surge 
altaneira e gloriosa das 
paginas de Jose Carlos 
Baeta, um engenhei-
ro e advogado com o 
dom lírico de criação”.

Apaixonado por futebol, o apo-
sentado Elmo Cordeiro, 79 

anos, tem na ponta da língua, a 
escalação das seleções da Copa 
de 1950. Aos 16 anos, ele viu de 
“camarote”, o gol de Caetjens, na 
vitória de 1 a 0 de Estados Unidos 

contra a Inglaterra, no Independência. Sua expecta-
tiva era de que o time Inglês acabasse logo com as 
esperanças dos americanos, mas o que presenciou, 
como gandula voluntário, foi a maior zebra da his-
tória das Copas.No dia 07/11/2013, no Mineirão 
,passado 63 anos, ele foi homenageado por ter aju-
dado na realização do primeiro mundial no Brasil.

(Jornal Hoje em Dia, 07/11/2013)

BALANCETE ECONÔMICO / ATÉ MAIO DE 2013BALANCETE ECONÔMICO / ATÉ MAIO DE 2013
ATIVO
CIRCULANTE 2.382.211,16 D
PERMANENTE 36.431,37 D

2.418.642,53 D
PASSIVO
CIRCULANTE  294.251,73 C
PATRIMONIO  2.162.519,03 C

2.456.770,76C
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES 85.826,42 D
DESPESAS DE CAPITAL  642,91 D

86.469,33D

Eglea de Fátima F. Caldas Rocha
Diretora
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Informes

No dia 27 de novembro a ASDNER participou 
da audiência realizada na 2ª Vara Federal/DF, quan-
do foi assinado, na presença do Juiz, o pedido de 
LIQUIDAÇÃO CONSENSUAL do título judicial 
da ação nº 2006.34.00.006627-7 (equiparação sala-
rial com o DNIT)

Dentre os assuntos importantes da liquidação 
consensual destacam-se: a existência de Ação Res-
cisória; a definição de quem poderá ser beneficiá-
rio deste Título; a reposição ao Erário dos valores 
eventualmente percebidos em duplicidade; a repo-
sição ao Erário dos valores recebidos anteriormente 
ao trânsito em julgado da ação rescisória (caso de 
procedência);os critérios de cálculos; a listagem de-
finitiva dos beneficiários do título; a obrigatoriedade 
da assinatura da Declaração, com firma reconheci-
da, declarando estar de acordo com os termos da Li-
quidação Consensual e autorizando que se proceda 
desconto mensal da remuneração bruta, nos casos 
de recebimento em duplicidade ou na procedência 
da Ação Rescisória. 

A ASDNER só poderá encaminhar os cálculos 
elaborados nos termos da Liquidação Consensual 
para a AGU dos filiados que outorgaram procura-
ção para o Escritório Torreão Braz e que assinarem 

a referida Declaração, por isso, esta enviando aos 
associados o referido documento através de ofício, 
recomendando que os associados assinem, reconhe-
çam a firma e devolvam, acompanhado do termo de 
recadastramento, de autorização de Representação 
Administrativa e Judicial e cópia do contracheque.

De acordo com a orientação da Presidente da 
Entidade, Nilza Avila. a Diretoria Regional em MG 
estará auxiliando no preenchimento e recolhendo a 
documentação, para a devolução a Sede Nacional 
da ASDNER.

Aos que ainda
não foram enquadrados

A ASDNER instruiu o pedido de liquida-
ção consensual com listagem consolidada de 
todos os seus filiados que fazem jus à equipa-
ração salarial reconhecida judicialmente.

Aqueles filiados que não constavam na lis-
tagem do processo de conhecimento, deverão 
aguardar o trânsito em julgado da questão con-
trovertida que foi levantada pela AGU, onde 
discutiu a legitimidade dos referidos Servido-
res que não constavam na listagem.

A Sede Nacional enviou ofício circular nº 
041/2013 ofício circular nº 041/2013 juntamen-
te com a cobrança bancária no valor de R$ 53,05 
(cinquenta e três reais e cinco centavos), destina-
da ao pagamento do contador responsável pelos 
cálculos dos atrasados da ação de equiparação sa-
larial com o DNIT aos associados que ainda não 
haviam efetuado o referido pagamento. 

Serão enviados também boletos bancários 
relativos à cobrança de honorários advocatícios, 
correspondentes a três parcelas, no percentual de 
5% sobre o valor obtido em razão da causa. Para 
aqueles que já tenham efetuado o pagamento de 
alguma parcela, serão enviadas somente as parce-
las restantes. 

A ASDNER não dará continuidade ao levan-
tamento dos atrasados daqueles que deixarem de 
efetuar os pagamentos acima mencionados, bem 
como dos que ainda não firmaram a procuração 
que visa a execução do título judicial da referida 
ação, de nº 2006.34.00.006627-7(Ação de Equi-
paração Salarial). 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 
através da nossa Regional e Delegados Regionais 
ou prestados através do serviço de atendimento 
aos associados 08002826626, que está à disposi-
ção dos interessados de segunda a sexta-feira, das 
08 às 17 horas ou através do e-mail marco.bini@
asdner.org.br

Fonte: acessória ASDNER

Novos servidores 
do DNIT se iludem 

com aumento de 
gratifi cações

O ano de 2013 ficará marcado na história dos 
servidores do DNIT como sendo o ano em que acon-
teceu a greve mais organizada, mais longa e a que 
menores ganhos trouxe para a categoria.

Houve um brutal retrocesso representado pelo 
fato do Governo ter aplicado todo o percentual de 
reajuste dos vencimentos na parcela da gratificação 
por desempenho.

É importante lembrar que esta sistemática, além 
da instabilidade gerada pelo fato de se ter aumen-
to apenas em gratificação passível de extinção por 
ato arbitrário do governo, prejudica sobremaneira os 
aposentados e àqueles que vierem a se aposentar no 
futuro.

Além disso, o número de pontos da avaliação 
de desempenho a que cada servidor faz jus depende 
majoritariamente do desempenho institucional do 
DNIT, o que muitas vezes não decorre das ações dos 
servidores e sim das políticas de governo.

Diante disso, fica aqui o registro de que é neces-
sário que os servidores do DNIT, em especial os que 
agora passaram a fazer parte do quadro das carreiras 
da Autarquia, não se iludam e que se mobilizem para 
garantir nos próximos movimentos reivindicatórios 
ganhos que realmente sejam significativos, estáveis 
e atinjam a todos os servidores da ativa e também os 
aposentados.

Fonte: Debate entre Servidores do PEC
e carreira do DNIT.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Assinado Termo de Liquidação Consensual

Boletos Bancários

Para os que solicitaram reembolso 
pelas despesas pagas com o funeral 
de familiar, a ASDNER informa que 
providências estão sendo tomadas em 
virtude da demora por parte da corretora 
para a conclusão do processo.
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Eventos

Dia do Servidor 
Público na Nova Sede 

da Regional MG

Confraternização Natal Belo Horizonte

No mês de outubro, a ASDNER realizou reunião com 

a presença dos Delegados Regionais : Teófilo Otoni (La-

erte), Uberaba (Marisa), Caxambu (Paulo), Leopoldina 

(Ermínio), Muriaé (Eduardo), Bom Despacho (Marcão), 

Caratinga (Everton), Governador Valadares (Luciane), 

Pouso Alegre (Leila), onde tratou de assuntos diversos do 

interesse dos Associados. Após a reunião, os Associados 

foram homenageados em um coquetel na Sede da Regio-

nal MG, pelo dia do Servidor Público, com a presença da 

Presidente da ASDNER (Nilza Ávila). A ASDNER agra-

dece a presença de todos!



5Janeiro/Fevereiro de 2014 - Associação dos Servidores Federais em Transportes (Regional MG) - ASDNER

Natal Bom Despacho

Natal Araxá

Natal Uberaba

Eventos

A Diretoria da ASDNER agradece a receptividade dos 
Associados em Araxá, ao Delegado Fausto, que solicitou 
seu afastamento e indicou Alfredo Andrade para seu subs-
tituto, o qual receberá total apoio da diretoria.

Natal 
Contagem

Natal 
Caratinga

Natal Betim

Natal Caxambú



ASDNER - Associação dos Servidores Federais em Transportes (Regional MG) - Janeiro/Fevereiro de 20146

Há muitos anos, a ASDNER Regional MG adotou 
um programa de distribuição de cestas de Natal e 
Kit Escolar. Inicialmente, as cestas eram distribuí-
das por sorteios , abrangendo um número reduzido 
de Associados e o Kit Escolar era distribuído para 
os dependentes de até 14 anos.

Hoje, a distribuição do Kit é feita face requeri-
mento do Associado e comprovação de dependên-
cia ( 05 a 18 anos). 

Quanto a cestas, elevou-se em muito o número 
de distribuição, entretanto não atinge ainda a totali-
dade de sócios benefi ciados. Localidades compos-
tas de municípios e distritos vizinhos que possuem 

um número maior de Associados, nem sempre con-
seguem distribuir as cestas devido as difi culdades 
para atingir a todos os interessados .Sendo assim, 
pedimos desculpas àqueles que no ano de 2013 não 
receberam a cesta de Natal e recomendamos para o 
próximo Natal, compareça junto aos representantes 
da ASDNER, manifeste seu desejo e não deixe para 
a última hora. Esta medida torna-se necessária, pois 
se trata de produtos perecíveis, devendo a compra 
ser limitada, para que não haja desperdício.

Quanto às festividades, pedimos sua colabora-
ção, pois as confraternizações deverão se limitar 
somente ao Associado e um acompanhante. 

Natal Muriaé

Eventos
Natal Leopoldina

Natal Teófi lo Otoni

Natal 
Pouso 
Alegre

Esclarecimentos
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Informes

Desde junho de 2012 a Associação dos Servi-
dores Federais em Transportes – ASDNER ofere-
ceu a todos os seus associados a oportunidade de 
participar de um sorteio semanal pela Loteria Fe-
deral do Brasil, através de título de capitalização na 
modalidade incentivo, cuja titularidade pertencia à 
empresa EMBRASS ASSISTÊNCIA 24 HORAS.

A partir de 15 de outubro de 2013, a ASDNER 
passou a ser a subscritora do título de capitalização 
na modalidade incentivo à adimplência premiada.

O valor líquido do prêmio é de R$ 937,50 (no-
vecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Cada associado concorre com 3 (três) números, 
sendo que, na hipótese de o associado ser servidor 
e também pensionista, concorrerá com 6 (seis) nú-
meros. Os números de cada associado permanece-
rão inalterados até o término da vigência do título 
de capitalização.

Os sorteios mensais são realizados aos sábados, 
exceto no primeiro, quando o mês tiver 5 (cinco) 
sábados. Caso não ocorra a extração da Loteria Fe-
deral na data definida, será considerada a primeira 
extração que vier a ser por ela realizada até o dia 
que anteceder à respectiva extração subsequente.

PREMIAÇÃO ASDNER

Para recebimento do prêmio é necessá-
rio a apresentação da cópia da Carteira de 
Identidade, cópia do CPF, comprovante de 
residência atualizado (expedido no máximo, 
180 dias, após a expedição), cópia do con-
tracheque. Em breve serão entregues aos 
novos ganhadores de Minas Gerais os prê-
mios sorteados. Para conhecer as regras e 
funcionamento dos sorteios, consulte www.
asdner.org.br e boa sorte. Será um prazer le-
var o seu prêmio até você.

Geralda Maria dos Santos Maia, moradora de 
Contagem, pensionista do MT,foi sorteada no dia 

29/06/2013 com o número 43315

Maria da Conceição Barroso, moradora da cidade de 
Patos de Minas, pensionista do MT foi sorteada no dia 

16/06/2012 com o n-º 64429

Zilda Gouvea Ferreira,moradora da cidade de 
Manhuaçu, pensionista do MT foi sorteada dia 

19/01/2013 com o nº 1969.

 Para a entrega do cheque em Pouso Alegre, a Sra Darcy foi homenageada por 
iniciativa da Delegada (Leila), que promoveu um delicioso encontro entre os 

Diretores da ASDNER REGIONAL MG e Associados da localidade.

A senhora Darcy Aparecida Costa, moradora da cidade de Pouso Alegre, pensionista do MT, 
foi sorteada no dia 27/04/2013 com o número 8095
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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

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

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

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

ACADEMIA BH FORÇA
Musculação e artes marciais.

Belo Horizonte - MG

A partir de 2014 ,usuários de planos de saúde te-
rão direito a receber 37 drogas orais indicadas para o 
tratamento de 56 tipos de câncer. Também poderão 
fazer uma série de exames genéticos para detectar 
risco de doenças hereditárias ou de câncer. O novo 
rol é a base mínima de procedimentos que as opera-
doras de planos de saúde são obrigadas a fornecer aos 
seus beneficiários. As novas regras também incluem a 
obrigatoriedade da cobertura da radioterapia IMRT, 
em que o feixe de luz é modulado e atinge apenas 

Saúde

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

Belo Horizonte-MG
www.luzianalanna.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

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

cidade.

Belo Horizonte-MG
www.hotelmetropolebh.com.br

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

CCAA!

Belo Horizonte-MG www.ccaa.com.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

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

RPG, dentre outras modalidades.
Belo Horizonte-MG

www.articularfi sio.com.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 

as células doentes, preservando as sadias. Também 
está incluída a ampliação da indicação do PET-Scan 
de três para oito tipos de câncer. Esse exame de ima-
gem é um dos mais modernos para monitoramento da 
doença. Até o final de 2013, os pacientes tinham de 
recorrer à Justiça para ter direito ao tratamento com 
essas drogas. Agora, além das regras da ANS, uma lei 
aprovada em outubro também torna obrigatória essa 
cobertura pelos planos de saúde. A lei engloba todos 
os tipos de medicamentos e não apenas os 37 previs-
tos no novo rol e passará a valer em maio deste ano.

Fonte: www.estadao.com.br

as células doentes, preservando as sadias. Também 

Reik, Massagem energética, 
terapia com cristais, fl orais de 

Bach, entre outras.

TERAPIA 
HOLÍSTICA

Mônica dos Santos
monicaterapias@hotmail.com

ASDNER AMPLIA O ROL DE 
CONVÊNIOS NACIONAIS
Com a finalidade de proporcionar aos Associa-

dos novos benefícios de seus interesses bem como 
de seus dependentes, a ASDNER firmou convê-
nio com a EDITORA CNA CULTURAL NORTE 
AMERICANA S.A, e com a UNIODONTO LESTE 
FLUMINENSE, ambos com abrangência Nacional.

O CNA é uma das maiores 
redes de ensino de inglês e 
espanhol do Brasil. Como 
possui a maior média de alu-

nos por escola entre todos os concorrentes, o em-
preendedor tem maior rentabilidade e segurança.

Com a maior rede de den-
tistas cooperados do mundo, 
sempre haverá um profissio-

nal UNIODONTO perto de você.Para maiores in-
formações, entre em contato com a ASDNER.


