
UM ANO SEM HELINHO.
Nova ganhadora da premiação da asdner nas minas gerais!

Marcadas as datas das Excursões da ASDNER

ASDNERJornalda

Belo Horizonte/MG • Nº 14 • Maio/Junho 2013

REGIONAL MINAS GERAIS

Diversas Associações vem convidando aos 
pensionistas e aposentados para ingressarem com 
ações que visam o pagamento de gratifi cações em 

valores iguais aos 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 ESPECÍFICOS PARA SERVIDORES DO EXTINTO DNER.
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 Zilda Gouvea Ferreira, a nova 
ganhadora da premiação da ASDNER!

Nesta Edição:

A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT E O 
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 

DOS TRANSPORTES ESTÃO FUNCIONANDO EM NOVO 
ENDEREÇO: RUA MARTIM DE CARVALHO 635, BAIRRO 

SANTO AGOSTINHO. BELO HORIZONTE-MG
PEDIMOS DESCULPAS PELO EQUÍVOCO CONTIDO NA 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA .

NOSSO NOVO ENDEREÇO SERÁ: RUA ALVARENGA PEIXOTO,Nº 1408, 
LOJA 06 , SANTO AGOSTINHO.  MANTENHA-SE INFORMADO ATRAVÉS 

DOS  TELEFONES: 31 3342 2314  / 31 3342 1562  / 30571533

ATENÇÃO!!!

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
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Palavra do Diretor
Caro associado,
O Jornal da ASDNER Regional MG, vem tra-

zendo informações relacionadas ao seu interesse 
salarial,  agenda de excursões para seu entrete-
nimento, curiosidades ,tentando assim,  diminuir 
a distância existente entre os que fazem parte 
dessa família. Recentemente recebemos uma 
linda revista editada e publicada pela ASDNER 
Regional RJ e nos sentimos orgulhosos pelo traba-
lho feito pelos colegas de lá.  Desejamos que seja 
criado um jornal ou boletim  em nível nacional 
para que todos os Associados da ASDNER sejam 
alcançados.A página na internet www.asdner.org.
br contribui muito para a  divulgação e transpa-
rência da entidade, porém o acesso a esse meio de 
comunicação é restrito e não possui a capacidade 
de abraçar a cada um. Pensando nisso, estaremos 
reiterando junto à Presidência da ASDNER, no 
mês de agosto entre os dias 19 e 23, em  Assem-
bleia de Representantes na cidade de Campo 
Grande-MS  nossa proposta para a criação de um 
jornal para distribuição nacional.

Editorial

Expediente
ASDNER NACIONAL

PRESIDENTE
Nilza Ávila Ribeiro
DIRETORA REGIONAL MG
Eglea Fátima F. Caldas Rocha
VICE DIRETOR
Mário Vieira Martins
DELEGADOS REGIONAIS
Moacir Souza - Uberlândia

José Fausto Ferreira - Araxá
Marcos A. Nunes - Bom Despacho
Milton Genelhu - Caratinga
Paulo Roberto Pinto - Caxambu
Luciane - Gov.Valadares
Jaine Lameira - Juiz de Fora
Erminio Ferreira - Leopoldina
Eduardo de Paula - Muriaé
Silvio Duarte - Oliveira
Helenice Nogueira - Paracatu

Marcus G. Santos - Patos de Minas
Leila Tourinho - Pouso Alegre
Daniel - Prata
Bernardino Fernandes - Rio Casca
Nívea Almeida - Sete Lagoas
Laerte Oliveira - Teófi lo Otoni
Marisa Fernandes - Uberaba
João Manoel- Betim
Sebastião Nunes - Contagem

ASDNER REGIONAL MG
CONSELHO EDITORIAL
Eglea de Fátima F. Caldas Rocha 
e equipe
DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO
Gráfi ca Fumarc
TIRAGEM: 3.550

FALE CONOSCO
ASDNER - Regional MINAS GERAIS
Av. Prudente de Morais, nº 1641 - 2º andar
Bairro Santo Antonio. BH/MG
CEP: 30350-213
FAX: (31) 3342-2314
TEL: (31) 3342-1562
Email: asdnermg@asdner.org.br
Fotolog: www.efl og.net/asdnermg
Funcionamento: 2ª a 6ª, de 8h às 17h

Carta do Leitor

OBITUÁRIO
Geraldo Nonato Soares Oliveira
Delmira Versiani Gusmão Contagem
Rita Ferreira Pinho Araxá
Ademar Fortunato Rodrigues Muriaé
Ewaldo José de Carvalho Santos Dumont
Elmo Barbosa de Carvalho Tebas
Francisco José Pimenta Perdões
José Arildo Toledo Itanhandu
Sebastião da Cruz Leite Itamonte
Antônio Ribeiro da Cruz Sete Lagoas
Sebastião Xavier Sobrinho Tarumirim
Olímpia Rodrigues Leite Estiva
Waldir Santana Gonzaga Paracatu
Francisco de Assis Varella Teófi lo Otoni
Expedito Nicácio Dutra Muriaé
Maria Emilia de Senna Franco Belo Horizonte
Izabel Maria de Jesus Mucuri
Anália Maria dos Santos Uberaba
Jenny Valvarede Leopoldina
Ademar Fortunato Rodrigues Muriaé
Benedito Alves da Silva Teófi lo Otoni
Carmem Meira Falcão Pouso Alegre
Antônia Nunes Almeida Teixeira Matias Barbosa
Maria José Silveira Morais Oliveira
Brasilina Dias dos Santos Caxambu
Ozeas Maximiano Tavares Belo Horizonte
Melquiades Elias Uberaba
José Pego Júnior Belo Horizonte

Meu pai, Ozeas Maximiano Tavares nos deixou grandes exemplos 
de vida: responsável para com suas obrigações, dignidade, respeito, 
amizade,prestativo, humano.Um super homem, esposo e companhei-
ro.Pai, avô, bisavô.Deixou lembranças maravilhosas e exemplos a se-
rem seguidos.

Trabalhava na corporação em Belo Horizonte e era Associado da ASDNER.
Obrigada pela oportunidade em poder compartilhar este momento de dor e ao 

mesmo tempo uma reflexão de vida .
Elaine Cristina Tavares (fi lha)

Helinho
Dia 13/05/13 fez 1 ano, que 

você, Helinho, nos deixou. Pa-
rece que foi ontem que você se 
foi deixando saudades… Que 
estranho ter uma data para nos 
lembrarmos de que mais um ano 

se passou sem alguém. Mas, mesmo assim nos 
sentimos felizes, em saber que você cumpriu 
seu propósito na terra... Pois, tudo que você 
fez foi de coração. Era seu prazer trabalhar, 
não sua obrigação…

Nesta data sofrida volta à cena a tua figura!

Erica Campos 
e Denise Silva

(Funcionárias da 
ASDNER-MG)

BALANCETE ECONÔMICO / ATÉ DEZEMBRO DE 2012
ATIVO CIRCULANTE
 DISPONÍVEL
  CAIXA GERAL 3.200,66 D
   BANCOS  2.099.031,60 D
    2.102.232,26 D
    2.102.232,26 D
PASSIVO CIRCULANTE
 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
  OBRIGAÇÕES DIVERSAS 278.137,59 C
     278.137,59 C
     278.137,59 C
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Zilda Gouvea Ferreira, a nova 
ganhadora da premiação da ASDNER!

A Associada Zilda Gouvea Ferreira,residente em Manhuaçu(MG) é mais uma ganhadora do 
projeto da ASDNER, onde ocorrem sorteios mensais através da Loteria Federal!

Dona Zilda é viúva do ex-servidor Antônio Ferreira desde 1983 .Ela conta que seu marido 
trabalhou no DNER durante 30 anos. Que juntos  viveram muitas dificuldades, mas que foi gra-
ças ao DNER que criou sua família composta de 6 filhos  ,14 netos  e 5   bisnetos.

A ASDNER AGRADECE A RECEPÇÃO CARINHOSA EM RIO CASCA!

ÉTICA E DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO
Seção III

Das Vedações ao Servidor Público
XV - É vedado ao servidor público;
        a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
        b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;
        c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
        d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
        e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;

Curiosidades
MAIORIDADE PENAL

Nos dias de hoje muito tem se fa-
lado a respeito da redução da maiorida-
de penal como uma das soluções para 
o problema da criminalidade brasileira.

A redução da maioridade penal, longe de ser uma 
solução, seria uma medida paliativa e que agravaria ainda 
mais os problemas da criminalidade e da precariedade 
das penitenciárias brasileiras.

O primeiro ponto a ser destacado refere-se às mu-
danças no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 
como na Constituição Brasileira, necessárias para tornar 
legítima a redução a maioridade penal. Tanto o Estatuto 
como a Constituição, exigem e garantem medidas sócio 
educativas como forma de tratamento a menores infra-
tores. O segundo ponto importante a ser pensado diz 
respeito à capacidade das penitenciárias brasileiras. Será 
que elas suportariam mais pessoas? E quanto ao dinhei-
ro gasto pelos cofres públicos? Valeria a pena quando 
o objetivo maior é a redução da criminalidade? Certa-
mente não! De acordo com o Conanda (Conselho Na-
cional pelos Direitos da Infância e Adolescência), não 
existem dados que comprovem que o rebaixamento da 
idade penal reduza os índices de criminalidade juvenil. 
Introduzir os jovens no precário sistema penitenciário 
brasileiro, é expor os adolescentes a ambientes repro-
dutores de violência e criminalidade, gerando um au-
mento das chances de reincidência, já que as taxas nos 
presídios ultrapassam 60%, enquanto que, no sistema 
sócio-educativo encontram-se abaixo de 20%. Esses da-
dos sugerem o quanto as medidas educativas são mais 
eficazes quando se trata de combater a criminalidade, e, 
portanto, elas deveriam ser adotadas também pelo siste-
ma carcerário no qual estão reclusos os adultos.

A verdadeira reabilitação de pessoas que até então 
estavam inseridas no mundo do crime, vai muito além da 
simples reclusão. É de fundamental importância, prin-
cipalmente tratando-se de adolescentes, um ambiente 
propício para que haja o desenvolvimento integral da 
pessoa humana, com medidas sócio-educativas que pro-
movam a inclusão social e que preparem cidadãos dig-
nos, visando tanto às esferas moral 
e mental, como o desenvolvimen-
to físico, social e profissional. Isso 
é o que também garante e deveria 
fazer cumprir de maneira efetiva o 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e a Constituição  Brasileira.

Foi com muito carinho que a Diretoria da 
ASDNER foi recebida pelo Supervisor  do DNIT 
em Rio Casca,Engº Márcio Gusmão (1º da foto a 
esquerda) e pelo Delegado Regional da ASDNER 
Bernardino Fernandes Praça Neto (2º da foto a 
esquerda), além de muitos outros associados 
para a entrega do prêmio à associada Dona Zilda.

Ao completar 70 anos, Sadi foi homenageado 
com um café da manhã oferecido pelos colegas do 
DNIT e recebeu uma placa de agradecimento da 
ASDNER por sua trajetória no Serviço Público.

Para matar a saudade  junto ao Vice Diretor
Mário Vieira, Carlos Márcio de Melo  Nogueira
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SERVIDORES ATIVOS

LINCENÇA PREMIO 
NÃO GOZADA. 

Informes

Ao associado que tem tempo para pedir sua aposen-
tadoria e  tem receio de perder o direito de transformar 
a licença premio não gozada em pecúnia,  o Escritório de 
Advocacia Torreão Braz, que dá assistência jurídica para 
a ASDNER, informa que segundo entendimento do Po-
der Judiciário, a conversão da licença prêmio em pecúnia 
só poderá ocorrer  após a aposentadoria do servidor, an-
tes disso, ao servidor só é permitido o gozo da licença ou 
a contagem em dobro desse tempo para aposentadoria. 
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
também é uníssona no sentido de ser devida a conversão 
em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem conta-
da em dobro para aposentadoria”. Dessa forma, não há 
problema algum para aquele que pretende pedir a apo-
sentadoria, uma vez que só poderá receber valores de 
licença prêmio estando efetivamente aposentado. Se for 
favorável a decisão judicial no processo promovido pela 
ASDNER, o direito só será válido para as aposentadorias 
ocorridas na vigência da Lei 8112/90, ou seja, a partir de 
12 de dezembro de 1990.

O Associado Elmo Cordeiro, 
residente em Belo Horizonte 
está presente na reportagem 
“GANDULA DA COPA”, no 
site http://www.sportv.globo.
com. Entrem e confi ra a 
reportagem!

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
decidiu intervir na Fundação de Seguridade Social 
(Geap), entidade fechada de previdência complemen-
tar que administra a maioria dos planos de saúde dos 
servidores federais. A operadora de convênios médicos 
será submetida à direção fiscal e os bens de todos os seus 
diretores serão bloqueados. 

A ANS nomeará um técnico para comandar as fi-
nanças da Geap. Para manter a entidade de pé e evitar 
o pior para os segurados, a ANS montará um plano de 
trabalho com o intuito de dar continuidade ao atendi-
mento, inclusive preparando as licitações que poderão 
garantir o atual quadro de associados.

A princípio, o regime de direção fiscal durará um 
ano. Nesse período, todos os contratos firmados pela 
Geap com clientes e fornecedores serão revistos. No 
governo, acredita-se na capacidade de recuperação da 
entidade, até pelo seu histórico e pela amplitude de atu-
ação. A Geap mantém convênios com 88 órgãos nos 26 
estados do país e no Distrito Federal.

Fonte: Portal do Servidor Federal

Servidores do Dnit aprovam greve a partir do dia 25 deste mês para 
combater inércia do governo em processo de negociação

A inércia no retorno de respostas às pautas apresentadas pela categoria fez com que os servidores tomassem a 
decisão de deflagrar a greve. Há pelo menos cinco anos os servidores do Dnit vêm tentando firmar um acordo com 
o governo e desde então seguem sem reajuste em seus proventos. O Dnit está entre as categorias que não aceitaram 
acordo com o governo no processo de negociações do ano passado e que garantiu média de reajuste de 15,8% - di-
vididos em três anos. 

O processo de mobilização em Minas Gerais não seguiu os mesmos passos que em outros Estados em vista das 
dificuldades de comunicação em face da mudança da nova sede do órgão.

A SREMG solicitou  às Unidades Locais que se manifestassem  acerca da  paralisação proposta pelos servido-
res do DNIT de todo o Brasil por tempo indeterminado a partir de 25 de junho.

GDPGTAS
Os Associados ocupantes de categorias do nível auxiliar receberam da Presidência da 

ASDNER SEDE ofício Circular 016/2013 versando sobre Termo de Conciliação  firmado 
entre a ASDNER e a Advocacia-Geral da União, no sentido de serem pagos os valores 
devidos a título de diferenças da GDPGTAS de forma administrativa.  Juntamente com o 
referido ofício foi encaminhado declaração para firmar acordo com os valores apresenta-
dos pelo Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União declarando 
que não existem quaisquer direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico. 

Aos que receberam referido documento, solicitamos que a declaração seja assinada 
com reconhecimento de firma e entregue no escritório da ASDNER em Belo Horizonte ou aos que residem no 
interior  ao Delegado responsável.

Aos servidores de nível intermediário que tiveram equiparação salarial com o DNIT e aos que foram desequipa-
rados não cabe o referido pagamento.

Aos ocupantes de imóveis pertencentes a União
A ASDNER protocolou na Secretaria do Patrimônio da União- SPU um documento 

contestando a maneira que vem sendo conduzida a questão da desocupação dos imóveis 
.O documento foi elaborado pelo ilustre associado Engenheiro Edmar Neves, servidor 
aposentado do extinto DNER, que acompanhou toda a história do Órgão. No referido 
documento o autor esboçou toda a história da construção das moradias, em especial das 
construídas em Teófilo Otoni. Devido as peculiaridades das construções, ele demonstra 
a simplicidade das moradias e o baixo custo com o qual foram construídas ficando carac-
terizada a necessidade de uma avaliação criteriosa dos bens pela Secretaria do Patrimô-
nio da União- SPU. Detentor de conhecimento técnico específico apresentou uma série 
de quesitos bem elaborados e fundamentados em um rico acervo documental aos quais 

aguardamos  que sejam respondidos e que a SPU possa a partir dessas informações modificar os critérios atualmente 
adotados para a avaliação dos imóveis em comento. Essas informações poderão ser preciosas para todos os imóveis 
construídos para abrigar os funcionários do extinto DNER durante as construções das grandes rodovias no Estado.

Serviços 0800 ASDNER
A ASDNER disponibiliza o telefone 0800 282 6626 para 

atendimento aos Associados. Através deste número, você obtém 
informações, orientações, esclarecimentos e pode dar opiniões e 

sugestões para melhorarmos cada vez mais!
Acesse também: www.asdner.org.br
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PARATY - RJ
DATAS 25 A 28/10/13

1º DIA:
-  Café da manhã em rota, chegada em Paraty, passeio de 

escuna, Visita ao Centro Histórico, almoço (incluso), chek 
in, hora livre, jantar (não incluso), recolher.

2º DIA:
-  Despertar, café da manhã, partida para Trindade, almoço (não incluso), Trindade, 

retorno a Paraty, hora livre, jantar (não incluso), recolher.

3º DIA
-  Despertar, café da manhã, hora livre, chek out, almoço (não incluso), visita ao alam-

bique, retorno.

INCLUSO: Transporte, hospedagem, café da manhã(2º e 3º dia), guia, passeio 
de Escuna, almoço(1º dia), passeio em Trindade.

Partida: 20:00 hrs • Retorno: 17:00 hrs.

Valores: R$760,00 (não sócios)
PARCELADO EM ATÉ 4 X

Informes

EXCURSÃO ASDNER 2013. PROGRAME-SE!!!

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

GLAURA E RETIRO DAS ROSAS • DATA: 20/07/13
-  Em Glaura: café da manhã mineiro, caminhada (pelas principais ruas do histórico 

arraial, palestra na Igreja de Santo Antônio).
-  Em Cachoeira do Campo: almoço, Visita ao Retiro das Rosas.

INCLUSO: Transporte, Guia, Café da manhã, almoço (bebida incluída), café da 
tarde, entrada em todos os monumentos e atrativos.

Partida: 07:00 hrs • Retorno: 17:00 hrs
Valores: R$ 130,00 (não sócios) • PARCELADO EM ATÉ 2X

CONGONHAS, SÃO JÕAO DEL REY E TIRADENTES
DATAS: 14/09 A 15/09/13

1º DIA: 2º DIA:
-  Em Congonhas: Visita a Basílica do Se-

nhor Bom Jesus de Matosinhos; almoço 
(não incluso).

-  Em Tiradentes: Visita à Matriz de Santo An-
tônio, Visita ao chafariz de São José, Hora 
livre, Chek in, Jantar (não incluso), Pernoi-
te em Tiradentes.

-  Em Tiradentes: café da manhã, chek out, 
partida para São João Del Rey (Maria fu-
maça).

-  Em São Jõao Del Rey: Caminhadas pelas 
ruas de São João Del Rey, almoço (não in-
cluso), visita á Igreja de São Francisco de 
Assis, visita ao memorial Tancredo Neves.

INCLUSO: Transporte, Hospedagem, café da manhã (segundo dia), guia, pas-
seio de Maria Fumaça.
Partida: 07:00 hrs • Retorno: 16:00 hrs

Valores: R$ 365,00(não sócios) • PARCELADO EM ATÉ 3X

ATENÇÃO: VALORES DIFERENCIADOS PARA OS ASSOCIADOS 
FORMAS DE PAGAMENTO: DINHEIRO, BOLETO, CHEQUE OU DEPÓSITO.

AS PARTIDAS SAIRÃO DA CONEXÃO AEROPORTO (AV. ÁLVARES CABRAL, Nº 387, CENTRO).
AS CHEGADAS SERÃO NA CONEXÃO AEROPORTO E NA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE.

Entre em contato com nosso escritório para maiores informações: 31 3342 2314/ 31 3342 1562

No último dia 19.02, foi reali-
zada a audiência de conciliação 
perante o Juízo da 2ª Vara Fe-
deral de Brasília, sobre a exe-
cução dos valores atrasados 
decorrentes da equiparação 

salarial dos aposentados do ex-
tinto DNER com o pessoal do 

DNIT. Ficou estabelecido 
na audiência de 19.02 que 
os representantes do Escri-

tório se reunirão diretamente com os membros da 
AGU responsáveis pelo caso e com o órgão técni-
co da AGU para tratar desses detalhes. Entre os 
detalhes a serem conversados com a AGU está o 
cronograma/calendário de trabalho, com a espe-
cificação do número de cálculos a serem realiza-
dos por período de tempo. Com isso, haverá uma 

estimativa mais segura do tempo necessário para 
resolver toda a situação.

Quem falta equiparar: AGU continua com 
o entendimento que só tem direito os associados 
que estavam na Ação de Conhecimento. O Escri-
tório Torreão entende o contrário. Quando um 
processo chega ao fim e não é mais possível 
reverter o seu resultado, ocorre o seu 
“trânsito em julgado”. Isso impede 
que o assunto volte a ser discutido 
entre as partes. No caso, o direito 
à equiparação salarial se tornou in-
discutível com o trânsito em julga-
do da ação que a ASDNER patrocina 
desde 2006.

É do conhecimento da ASDNER que 
algumas pessoas, por variados motivos, ou-
torgaram procuração para outros advogados 

nesse mesmo processo. A assinatura de procura-
ção para outros advogados e, mais grave, o ajui-
zamento de outras ações com o mesmo objeto, 
prejudica a participação dessas pessoas no pro-
cesso que tramita em Brasília. Essa situação cria 
dificuldades a mais para a atuação da ASDNER 
em favor delas.

O Escritório acompanhará de perto o anda-
mento desses processos, mas vê com tranqui-
lidade o desfecho favorável para os benefici-
ários do direito à equiparação com o DNIT. 

Nada muda em relação ao que 
foi traçado anteriormente para 
o cumprimento da obrigação de 

fazer (implementação da parce-
la de diferença salarial) e para a 
execução dos atrasados.

Fonte: www.asdner.org.br
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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

Com as temperaturas em queda, a população deve ficar 
atenta, pois durante o inverno é comum o aumento das do-
enças respiratórias transmissíveis, como gripes e resfriados. A 
queda de temperatura, o ar mais seco e a maior concentração 
de pessoas em ambientes fechados favorecem a circulação dos 
diversos tipos de vírus respiratórios.

Gripe
É uma doença respiratória aguda causada pelo vírus in-

fluenza e tem como principais sintomas febre (em geral acima 
de 37 graus), congestão nasal, tosse, dor de garganta, dores 
musculares, dores nas articulações e coriza. Os sintomas cos-

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 

Medicamentos fracionados são remédios fabri-
cados em embalagens especiais e vendidos na me-
dida exata que você precisa. Por exemplo, se você 
precisa tomar 4 comprimidos, não precisa mais 
comprar a caixa com 6. Agora, as farmácias e as dro-
garias de todo o Brasil poderão oferecer remédios na 
quantidade exata que seu médico recomendou.

Benefícios 
Comprando medicamentos fracionados:

-  Você compra remédios apenas na quantidade que 
precisa;

-  Você economiza no tratamento;
-  Você evita os riscos de intoxicação pelo consumo 

das sobras de medicamentos estocados em casa;
-  Você e o Brasil reduzem desperdício. 

Como comprar? 
Para comprar medicamento fracionado, basta 

apresentar a receita em uma drogaria ou farmácia 
habilitada. O remédio será fracionado sob supervi-
são e responsabilidade do farmacêutico. 

Fonte: Ministério da Saúde

Os perigos do inverno tumam se manifestar entre dois e três dias após o contágio e 
duram, em média, uma semana.

Resfriado e Rinite
Mais leve e menos demorado, o resfriado frequentemente 

é confundido com gripe. Embora parecidos, os sintomas do 
resfriado são mais brandos e duram menos tempo, entre dois e 
quatro dias. Em geral, as pessoas apresentam tosse, congestão 
nasal, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. No resfriado, 
a febre é menos comum e, quando aparece, é baixa (até 37 
graus).Outra doença que também tem sintomas parecidos e 
que pode ser confundida com a gripe é a rinite alérgica. Os 
principais sintomas são espirros, coriza, congestão nasal e ir-
ritação na garganta. A rinite alérgica não é uma doença trans-
missível e sim crônica, provocada pelo contato com agentes 
alérgenos (substâncias que causam alergia), como poeira, pêlos 
de animais, poluição, mofo e alguns alimentos.

Hábitos de higiene
Adotar hábitos simples de higiene – como lavar as mãos 

frequentemente, não compartilhar objetos pessoais se estiver 
com sintomas de gripe e cobrir boca e nariz com lenço descar-
tável ao tossir e espirrar – é um modo eficaz de prevenir gripes 
e resfriados. “Usar água e sabão para lavar as mãos e limpar os 
ambientes é uma forma barata e eficaz de prevenção e deve ser 
adotada por toda a população”.

Fonte: Ministério da Saúde


