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Associados desfrutam da 
vesperata em Diamantina!

ASSOCIADO APOSENTADO E PENSIONISTA
Evite contrariedade. Faça o Recadastramento Anual no mês
de aniversário para que não haja suspensão do pagamento. 

Comunique em nosso Escritório e ao Núcleo do Ministério dos 
Transportes alterações de endereço, e-mail, falecimento, etc. 

É sua responsabilidade! 
Cuidando  do seu interesse e colaborando conosco!

Tel.: 31 3342 1562 / 31 3342 2314

AVISO

Desde maio de 2015 a empresa KAF RIO LTDA é responsável pela ASSISTÊNCIA 
FUNERAL aos associados da ASDNER e vem prestando um serviço de qualidade 
a todos. Tenha sempre em mãos seu cartão para facilitar na hora da necessidade.

ATENÇÃO

Assistência Funeral
KAF RIO LTDA (24hrs)

0800 643-4433 ou 0800 282 1523
O MESMO CUSTEARÁ TODAS AS DESPESAS, NOS PADRÕES CONTRATADOS.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FEDERAIS EM TRANSPORTES

Para maiores informações ligue para ASDNER: 0800 282 6626 (HORÁRIO COMERCIAL)

SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
SÃO ALVOS DE OPORTUNISTAS

Contatos telefônicos, envio de fi cha de fi liação gratuita, procuração com 
poderes especiais, contratos de honorários, promessa de sentença em 
tempo recorde, estimativa de ganho de valores com parâmetro nos limi-
tes das ações promovidas no Juizado Especial, e muito mais coisas. Tudo 
isso pode custar muito caro a cada um.

Não se deixem enganar! A única associação que visa proteger
os direitos dos servidores do antigo DNER é a ASDNER

Nesta Edição:

“Natal é você, quando se dispõe, 
todos os dias, a renascer e deixar 
que Deus penetre em sua alma”

(Papa Francisco)

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO: ASDNER-MG RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1408, LOJA 06. SANTO AGOSTINHO.BELO HORIZONTE - MG CEP: 30 180 121.

que Deus penetre em sua alma”

Que todos os dias de 2016 sejam 
para você um renascer do amor, 

da paz e da alegria.

FELIZ ANO 2016
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Humberto Rabelo de Freitas
Belo Horizonte
Aloisio Magalhaes
Belo Horizonte
Joao Nery de Lima
Pouso Alegre
Genair Fernandes de Oliveira
Patos de Minas
Pedro Paulo de Aguiar
Belo Horizonte
Arlindo Jose da Silva
Caratinga
Itamar Jose de Abreu
Juiz de Fora
Jose Mota Sobrinho
Pouso Alegre
Jose Rodrigues da Conceicao
Mucuri
Edezio Alves Daniel
Ribeirão das Neves
Arlindo Antonio Lourenco
Matias Barbosa
Amadeu Rodrigues Caldeira

Pouso Alegre
Vicente Raposo
Pouso Alegre
Genair Aquino de Oliveira
Patos de Minas
Jaime Simoes de Oliveira
Oliveira
Silverio Amaral Ribeiro
Oliveira
Vicente Paulo da Silva
Caratinga
Antonio Rodrigues
Santos Dumont
Nelson Quirino Pinto
Belo Horizonte
Jose Gomes Rabelo Neto
São Gonçalo do Rio Abaixo
Francisco de Barros Xavier
Belo Horizonte
Tereza Martins de Almeida
Leopoldina
Lilita Rosa de Oliveira
Conselheiro Lafaiete

OBITUÁRIO:

Estivemos durante todo o ano de 
2015 sem editar nenhum exemplar do 
Jornal da ASDNER- REGIONAL MG por 
diversas razões. Primeiramente a ex-
pectativa da revista editada sob a res-
ponsabilidade da presidência da enti-
dade (Tributo), que atualizou as infor-
mações mais importantes relativas aos 
processos judiciais e posteriormente, 
por não haver nenhuma modifi cação 
do que foi noticiado.  Atendendo ao 
anseio dos Associados, estamos nova-
mente editando com algumas informa-
ções complementares, às vezes até já 
de conhecimento de muitos, mas com 
a intenção de reforçar o compromisso 
de gestão com transparência existente 
entre a ASDNER e seus Associados.

Neste compromisso, a Regional 
MG tem a grata satisfação de comu-
nicar que adquiriu um imóvel para o 
bom funcionamento da ASDNER e me-
lhor atendimento aos associados.

Situado próximo do local onde se 
encontra o DNIT e o Núcleo de Recur-
sos Humanos do Ministério dos Trans-
portes, de fácil acesso para os mora-
dores da região metropolitana e da 

Grande BH, com terreno de 480metros 
quadrados, avaliado dentro preço pra-
ticado no mercado. O estado de con-
servação é razoável, já que se trata de 
uma construção da década de 80, mas 
não há nada que possa comprometer 
demasiadamente a avaliação do bem.

Há muito tempo, a Regional MG, 
vinha cuidadosamente analisando a 
realização da compra de um imóvel 
para a sua sede própria. Esta Diretoria 
sempre desejou que os valores respon-
savelmente capitalizados ao longo dos 
anos, durante as gestões passadas, e 
por que não dizer da atual Diretoria, 
pudessem ser revertidos aos asso-
ciados de uma maneira contundente, 
como por exemplo, num subsídio a um 
plano de saúde. Mas, infelizmente a re-
alidade não nos permite dar um passo 
nesse rumo , mas acreditamos que a 
Sede própria pode-
rá nos trazer grandes 
benefícios.

Eglea de Fátima
Ferreira Caldas 

Rocha - Diretora

PALAVRA DO DIRETOR BALANCETE ECONÔMICO ATÉ SETEMBRO 2015

ASDNER NACIONAL
PRESIDENTE

Nilza Ávila Ribeiro

DIRETORA REGIONAL MG
Eglea Fátima F. Caldas Rocha

VICE DIRETOR
Mário Vieira Martins

DELEGADOS REGIONAIS
Alfredo Andrade - Araxá

Bernardino Fernandes- Rio Casca
Erminio Ferreira - Leopoldina 
Jaine Lameira - Juiz de Fora

João Manoel - Betim
Laerte Oliveira -Teófi lo Otoni     

Marcos G. Santos - Patos de Minas
Helenice Nogueira - Paracatu

Marcos A. Nunes-Bom Despacho
Marisa Fernandes - Uberaba
Milton Genelhu - Caratinga
Moacir Souza - Uberlândia 

Nívea Angélica - Sete Lagoas
Paulo Roberto Pinto - Caxambu
Sebastião Nunes - Contagem  

Silvio Duarte - Oliveira
Luciana Andrade - Gov. Valadares

CONSELHO EDITORIAL
Eglea de Fátima F. Caldas Rocha 

e Erica Campos

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO
Gráfi ca Fumarc

TIRAGEM: 3300

FALE CONOSCO
ASDNER - Regional MINAS GERAIS

Bairro Santo Agostinho. BH/MG
Rua Alvarenga Peixoto, 1408, loja 06

CEP:30 180 121
FAX: 31 3342 2314- Tel: 31 33421562

Email: asdnermg@asdner.org.br

EXPEDIENTE
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INFORMES

Revisão geral anual
Algumas instituições vêm divul-

gando a promoção de ações, no 
intuito de assegurar um aumento 
remuneratório de 13,23% nos venci-
mento e proventos, além do paga-
mento das diferenças mensais que 
deixaram de ser pagas pelo Governo 
Federal nos últimos cinco anos, com 
fulcro na Constituição Federal no 
que se refere ao direito dos servi-
dores públicos à revisão geral anual 
que deve ocorrer sempre na mesma 
data e com os mesmos índices para 

todos devendo o valor ser apurado 
retroativo maio de 2003.

Em 2011, a ASDNER propôs essa 
mesma ação dos 13,23% (revisão 
geral) através dos advogados do Es-
critório Torreão Braz.  Segundo eles, 
o STJ e o TRF têm posicionamento 
favorável. Os valores atrasados re-
troagem a 2006, ou seja, os valores 
dos cinco anos anteriores ao ajuiza-
mento da ação. Desse modo, não 
seria vantajoso ajuizar novas ações, 
inclusive por motivo de prescrição.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Pagamentos de Atrasados

 Mais de 16 mil fi liados já se 
benefi ciaram através da ASDNER 
com a  implantação da parcela da 
diferença salarial, diretamente em 
seus contracheques. A luta agora, 
é para obter os atrasados desde 
janeiro de 2005 até o momento 
em que o aposentado ou pensio-
nista passou a receber a equipara-
ção salarial.

Existem 2000 precatórios já 
relacionados para provável pa-
gamento no próximo ano . As 
requisições foram enviadas pela 
Presidência do TRF/1 antes do dia 
01/07/2015 e por lei deverão ser 
pagas em 2016, a não ser que seja 

criado um  empecilho por parte do 
executivo relativamente a existên-
cia de recursos. Os procedimento 
relativos a segunda remessa já fo-
ram iniciados . A ASDNER já enca-
minhou os cálculos para conferên-
cia pela AGU  visando a expedição 
dos precatórios ao longo deste 
semestre e prosseguirá calculan-
do os valores devidos para todos 
os fi liados que possuírem este 
direito. Após a análise técnica da 
AGU será possível requisitar o pa-
gamento dos valores para o Orça-
mento da União em 2017 e serão 
inscritos no ano de 2016. Este é o 
momento atual.

A informação continua a mes-
ma publicada na Revista Tributo 
. “ASDNER há bastante tempo, 
afirma que todos seus filiados, 
independentemente da data de 
filiação, poderão se beneficiar 
da vitória judicial obtida pela 
entidade no que diz respeito à 
equiparação salarial. A Desem-
bargadora Neuza Alves, reconhe-
ceu o direito de todos os filiados 
da ASDNER serem equiparados 
ao quadro do DNIT. A Advocacia 
Geral da União (AGU) recorreu 
alegando que somente poderiam 
receber a equiparação quem já 
era filiado à ASDNER no momen-
to em que a ação foi ajuizada. 
Várias pessoas chegaram a rece-
ber os vencimentos equiparados 
, mas depois foram tirados pela 
AGU.

A ASDNER e o Escritório do 
Dr. Torreão alegou que todos 
podem ser equiparados e que a 
data de filiação não é uma razão 
válida para tirar o direito de vá-
rias pessoas que estão na mesma 
situação daqueles já beneficia-
dos pela equiparação. 

Atualmente a ASDNER atua 
para que se tomem as providên-
cias práticas necessárias para 
que os filiados restantes sejam 
equiparados.

Infelizmente a última notícia 
não é boa. O STF(Superior Tribu-
nal Federal) declarou que enti-
dades de classe atuam em juízo 
mediante autorização de seus as-
sociados, somente para aqueles 
que autorizam naquele momento 
em que a ação é ajuizada. Sendo 
assim, quem não se filiou no mo-
mento do ajuizamento, não pos-
sui tal direito.”

A ASDNER   adotou medidas 
a fim de resguardar o direito dos 
filiados em questão, tais como 
o ingresso de novas ações cole-
tivas, visando o reconhecimento 
deste mesmo direito para aque-
les que não venham a ser benefi-
ciados na 1º ação. Sabendo que 
todo o processo Judicial é demo-
rado, o Associado que ainda não 
foi beneficiado, precisa continu-
ar tendo paciência e esperança, 
pois o seu direito é certo e está 
sendo cuidado.

Os servidores públicos não receberão 
mais seus contracheques impressos

Os servidores públicos - ativos, 
aposentados ou pensionistas  não 
receberão mais seus contracheques 
impressos. O cancelamento da im-
pressão e do envio do documento 
pelos Correios é uma determina-
ção do Ministério do Planejamento 
(MP) e consta na Portaria 73/2015, 
publicada em 7 de abril, no Diário 
Ofi cial da União.

De acordo com o artigo 4º da 
Portaria, os servidores aposentados 
e benefi ciários de pensão deixarão 
de receber o contracheque impres-
so a partir da folha de pagamento 
de junho de 2015.

Pelas novas regras, o servidor 
ou o benefi ciário precisa criar uma 
conta de e-mail e cadastrar esse 
endereço eletrônico no Sistema 
Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape), para 
visualizar o comprovante de ren-

dimentos pela internet. Com esta 
providência, o comprovante pode 
ser obtido no Portal de Serviços do 
Servidor.

Caso não haja o cadastro do e-
mail no Siape, toda vez que o servi-
dor precisar do contracheque, de-
verá comparecer ao seu órgão de 
origem para solicitar o documento. 
A mudança não interfere em nada 
no recebimento dos vencimentos. 
Quem tiver dúvidas  sobre a ques-
tão deve procurar o sua própria 
unidade de recursos humanos.

Segundo a Secretaria de Gestão 
Pública (Segep) do MP, o fi m dos 
comprovantes impressos deve ge-
rar uma economia de R$ 40 milhões 
aos cofres públi-
cos.

Com informa-
ções do Ministério 
do Planejamento.

O Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro) assumiu, desde o mês 
de setembro, a gestão da margem con-
signável de servidores públicos federais. 
Segundo o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a mudança, asse-
gura a continuidade dos negócios e traz 
mais simplicidade e segurança ao mode-
lo de operação.

No dia 13 de agosto, o Ministério 
do Planejamento anunciou a rescisão 
de acordo de cooperação técnica sobre 
margem consignável, devido a denún-
cias da Operação Lava Jato. A 18ª fase da 
operação identifi cou a existência de um 
esquema de pagamento de valores ilíci-
tos referente à concessão de empréstimo 
consignado.

Devido ao problema, bancos priva-

dos suspenderam temporariamente a 
concessão de empréstimos consignados 
para servidores públicos federais.

De acordo com o ministério, a par-
ceria com o Serpro “vai garantir a segu-
rança das informações para as institui-
ções que emprestam dinheiro de forma 
consignada e ao servidor ou pensionista 
que precisar de crédito, contando com o 
arcabouço tecnológico da empresa”.

As instituições que oferecem o cré-
dito consignado devem manter convê-
nio atualizado com o Ministério do Pla-
nejamento e, posteriormente, realizar o 
contrato com o Serpro para o serviço de 
gestão de consignações.

Fonte: Portal do 
Servidor

Governo diz que SERPRO dará mais segurança

ASSOCIADOS QUE NÃO ESTAVAM NA RELAÇÃO 
ORIGINÁRIA DA AÇÃO COLETIVA
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OPORTUNIDADES PARA RENOVAR OS LAÇOS DE AMIZADE!

DELEGADA REGIONAL DE SETE LAGOAS PROMOVE CONFRATERNIZAÇÃO 
DE ASSOCIADOS NO MÊS DA PRIMAVERA!
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ASSOCIADOS DESFRUTAM DA  VESPERATA EM DIAMANTINA!

As batutas dos maestros bailam na re gência de um repertório que vai do clássico ao popular. Das sacadas e janelas dos casarões coloniais, os músicos 
vão além, brincam com os sons, se deixam levar pela apresentação, e levam sua emoção para o público que retribui aplaudindo, soltando a voz e até 
arriscando alguns passos de dança. Assim é a vesperata em Diamantina!

A ASF promoveu seu 26º torneio de futebol! Sua diretoria, através da Presidente Rosângela Silva Alves, mesmo enfrentando muitas 
difi culdades ,não tem medido  esforços para manter a tradição, promovendo a confraternização!

A ASDNER INCENTIVA O ESPORTE E PATROCINA A ENTREGA DE TROFÉUS NA ASF

CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DO SERVIDOR 2015
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A ASDNER TEM ORGULHO DE SEUS ASSOCIADOS!!!

LUCAS EVANGELISTA DE FREITAS, nascido em Belo Hori-
zonte em 1934, mudou-se para Lages/SC aos 14 anos, ci-
dade onde seu pai trabalhava em construção de estradas. 
Iniciou sua carreira em 1954, como Diarista de Obras, no 
2º Batalhão Rodoviário de Lages, tendo sido indicado para 
assumir o encargo de um armazém na Serra do Rio Pelotas, 
durante a construção da BR 116. Após aproximadamente 1 
ano, deixou o acampamento pata retornar a sede do Bata-
lhão, onde, em contato com militares e seus familiares, teve 
oportunidade de externar o desejo de trabalhar com dese-
nho. Conseguiu indicação para realizar um teste na Seção 
Técnica, foi aprovado e obteve sua transferência para essa 
Seção, onde iniciou seus trabalhos de desenho e pintura. 
Logo em seguida uma lei federal incluiu os funcionários do 
Batalhão no quadro de Servidores Públicos da União, vin-
do ser lotado no DNER. Retornou a Minas Gerais em 1967, 
trabalhando inicialmente em Diamantina e transferindo-se  
para Betim um ano depois. Finalizou sua carreira no Serviço 
de Fiscalização do 6º Distrito do DNER.

Secção Técnica 2º Batalhão Rodoviário

Àureo Alves, Lucas Evangelista, Jonas Dutra

Altamiro Garcia, Lucas Evangelista, José Vivaldi

Antonio Antinarelli, Lucas Evangelista

Banda de Música

Jose Antonio Ribeiro, Altamiro Garcia, Jose Pego, 
Jose Vivaldi

A ASDNER parabeniza servidores que se aposentaram no DNIT em 2015
 José Toledo De Albuquerque, Neuza Maria Pereira, Dhilarymar Maia Pinto, Marcos De Paula, 
Jorge Fernandes De Freitas, Renato Dos Santos Cunha, Paulo Luiz Pereira , Leônidas Ramires, José 
Carlos Maia Ribeiro, Antônio Paulo Da Costa, João Andréa Molinero Júnior.
 Mereceram homenagem especial da ASDNER José Carlos Maia e Leônidas Ramires Rodrigues por 
terem se aposentado próximos de completarem 70 anos, e Neuzinha e Marquinhos (do Ladislau) 
pela marca registrada, a  alegria.
 Em nome de todos os colegas PARABÉNS a todos e obrigada pela amizade de vocês.
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ALBERTO BENEVENUTO AGUIAR, faz parte da Associação. Trabalha 31 anos na Polícia Rodoviária Federal, sendo 18 anos sobre a égide do DNER e é 
formado em educação física.
Antes de ingressar na PRF, Alberto serviu na força de paz na ONU,durante 1 ano. Era militar do exército Brasileiro e em 1988, foi homenageado com o 
prêmio Nobel da Paz.

CURIOSIDADES

A Associação dos Servidores 
Federais em Transportes-ASDNER,  
está disponibilizando carteirinhas 
de identifi cação aos seus Asso-
ciados cujo cadastro se encontra 
completo. Ela tem a fi nalidade de 
agilizar o seu relacionamento com 
as conveniadas da associação, fa-
cilitando a sua identifi cação, tor-
nando desnecessária a realização 
do atendimento, mediante a apre-
sentação do contracheque. Já fo-
ram emitidas milhares de identifi -
cações, e constatamos a ausência 
de inúmeras carteiras devido à in-
consistências cadastrais tais como, 
retrato, fi liação, carteira de identi-
dade etc.

Para aqueles que não recebe-
rem a carteirinha, será enviado um 
formulário de recadastramento para 
preenchimento e correção dos dados 

constantes em nosso cadastro.
Por favor, confi ra os dados 

constantes na carteira social e, em 
caso de inconsistências, pedimos 
entrar em contato com a regional 
da ASDNER ou diretamente com 
esta Sede.

Nossos canais de atendimento 
estão disponibilizados no 0800 282 
6626  (dias úteis de 8 as 17 horas) 
e no www.asdner.org.br onde po-
derão ser realizadas consultas rela-
cionadas as pousadas, colônias de 
férias, ações judiciais, convênios e 
à assistência funeral gratuita, entre 
outras.

CARTEIRINHAS ASDNER!

completo. Ela tem a fi nalidade de 
agilizar o seu relacionamento com 
as conveniadas da associação, fa-
cilitando a sua identifi cação, tor-
nando desnecessária a realização 
do atendimento, mediante a apre-
sentação do contracheque. Já fo-
ram emitidas milhares de identifi -
cações, e constatamos a ausência 
de inúmeras carteiras devido à in-
consistências cadastrais tais como, 
retrato, fi liação, carteira de identi-
dade etc.

Para aqueles que não recebe-
rem a carteirinha, será enviado um 
formulário de recadastramento para 
preenchimento e correção dos dados 

constantes em nosso cadastro.
Por favor, confi ra os dados 

constantes na carteira social e, em 
caso de inconsistências, pedimos 
entrar em contato com a regional 
da ASDNER ou diretamente com 
esta Sede.

Nossos canais de atendimento 
estão disponibilizados no 0800 282 
6626  (dias úteis de 8 as 17 horas) 
e no www.asdner.org.br onde po-
derão ser realizadas consultas rela-
cionadas as pousadas, colônias de 
férias, ações judiciais, convênios e 
à assistência funeral gratuita, entre 
outras.

constantes em nosso cadastro.

CAROS ASSOCIADOS,

QUEREMOS  ATENDER SUAS EXPECTATIVAS, 
POR ISSO PEDIMOS QUE NOS ENVIEM 
SUGESTÕES OU CRÍTICAS SOBRE O  
FUNCIONAMENTO DA ASDNER. ASSIM, 
PODEREMOS  JUNTOS, ALCANÇAR  UM 
ATENDIMENTO MELHOR PARA TODOS!

Sugestões ou críticas através do email:
asdnermg@asdner.org.br

ou pelos telefones:
31 3342 2314 / 31 3342 1562
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Serviços de reeducação alimentar,dietas 
individualizadas,nutrição em diversos setores.

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

Centro Universitário UNA. É uma das 
instituições de ensino que mais cresce em 

Minas Gerais!
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

Atende todas as necessidades em saúde 
visual,conforto e estética,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

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

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 a adulto!

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 

SAÚDE

ACADEMIAS DA CIDADE
As academias da cidade são locais para prá-
tica de atividades físicas, ministradas por pro-
fi ssionais de educação física,que tem como 
objetivo a melhoria da qualidade de vida da 
população,construindo no dia a dia da cida-
de a possibilidade de modos de vida mais 
saudáveis. Todas funcionam de segunda a 
sábado, no período da manhã,tarde ou noi-
te. Cada pessoa pode utilizar a academia por 
um período de uma hora e pelo menos três 
vezes durante a semana. A academia da cida-
de Santa Cruz está com difi culdades de abrir 
mais vagas pela grande procura dos mora-
dores na região. Muitas pessoas fi cam como 
excedentes em dias de inscrição e difi cilmen-
te há desistências. A academia da cidade está 
entre cinco centros de saúde e, tal localiza-
ção, também contribui para os encaminha-

mentos frequentes das equipes de saúde da 
família. Talvez a extensão de um novo turno 
da academia(tarde ou noite), ou abertura de 
um novo local pode auxiliar no atendimento 
da população,de pessoas que estão deixan-
do de participar do programa. O programa 
de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 
é muito importante para a população, pois 
traz vários benefícios para a saúde: melhora 
o condicionamento físico; melhora na dispo-
sição pro trabalho; melhora a concentração; 
reduz o estresse; reduz 
doenças coronarianas e 
outros benefícios.

Maiores
informações: www.

pbh.gov.br

OS ATAQUES DE CORAÇÃO
Uma nota importante sobre os ata-

ques cardíacos. Há outros sintomas de 
ataques cardíacos, além da dor no braço 
esquerdo. Há também, como sintomas 
vulgares, uma dor intensa no queixo, as-
sim como náuseas e suores abundantes. 
Pode-se não sentir nunca uma primeira 
dor no peito, durante um ataque cardíaco.
60% das pessoas que tiveram um ataque 
cardíaco enquanto dormiam não se levan-
taram. Mas a dor no peito pode acordá-lo 
de um sono profundo. Se assim for, dissol-
va imediatamente duas Aspirinas na boca 
e engula-as com um bocadinho de água. 
Ligue para Emergência (192, 193 ou 190) e 
diga ‘’ataque cardíaco’’ e que tomou 2 Aspi-
rinas. Sente-se numa cadeira ou sofá e force 
uma tosse, sim forçar a tosse, pois ela fará o 
coração pegar no tranco; tussa de dois em 

dois segundos, até chegar o socorro.. NÃO 
SE DEITE!!!! Um cardiologista disse que, se 
cada pessoa que receber este e-mail,o en-
viar a 10 pessoas, pode ter a certeza de que 
se salvará pelo menos uma vida! REPASSE, 
NÃO DOI NADA!!!!!!!! Quem se faz presen-
te na vida deixa muita saudade e perfume 
por onde passa. Há algo mais forte que os 
laços de sangue: são os laços do coração. 

CONVÊNIOS ASDNER

Localizado no centro da capital, 
tem acesso fácil para qualquer região da cidade!

Belo Horizonte-MG
www..hotelmetropolebh.com.br

ACADEMIA BH FORÇA
Musculação e artes marciais.

Belo Horizonte - MG

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

Belo Horizonte-MG
www.luzianalanna.com.br

Maior rede de dentistas cooperados do 
mundo,sempre haverá um profi ssional 

UNIODONTO perto de você.
Nacional

www.uniodonto.com.br

Maior rede de ensino de inglês e
espanhol do Brasil.

Nacional
www.cna.com.br

Fisioterapia, acupuntura, psicologia, 
nutrição, entre outras atividades.

Uberaba-MG
www.isas.com.br

Reik, massagem 
energética, terapia 

com cristais,fl orais de 
Bach, entre outras.

Belo Horizonte-MG
monicaterapias@

hotmail.com

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Guajajaras, 40 - 16º andar
Edifício Mirafi ori - Centro - BH

0800 724 4440
www.mg.senac.br/faculdade


