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Palavra do Presidente
Por Otacílio Duarte Freitas

Associados,
 É com imenso 
prazer que a Diretoria da 
Aslemg anuncia a festa 
junina de 2013, que será 
realizada no próximo dia 
21, sexta-feira. Estamos 
trabalhando para que 
esse evento proporcione 
muito prazer e alegria 
aos trabalhadores 
da ALMG e a seus 
dependentes. Nessa 
festa irão se apresentar 
duas bandas, uma com 
muito forró e xote, e a 
outra com músicas dos 
anos 80. Como nessa 
festa o consumo de 
bebida alcóolica é muito 
grande, sugerimos aos 
associados que façam 
a opção pelo táxi, para 
os deslocamentos. 
A relação custo x 
benefício dessa opção é 
muito baixo. A Aslemg 
mantém convênio com 
a Unitax – fone: 3418-
2233.
 L e m b r a m o s -
lhes a nossa campanha 
do agasalho, que 
começou a receber 
doações desde o dia 10 
de junho. Vamos ajudar 
a proteger os menos 
favorecidos de nossa 
cidade. 
 Pedimos um 
pouco de paciência 
quanto à automação do 
restaurante/lanchonete, 

que ainda não está 
funcionando em sua 
plenitude, em virtude 
de acertos técnicos 
identificados às vésperas 
de sua instalação. Toda 
a diretoria, juntamente 
com os funcionários, 
está se dedicando 
ao máximo para pôr 
em funcionamento 
esse novo modelo 
de atendimento aos 
associados. 
 Neste número, 
destacamos a mão 
de obra preciosa e o 
trabalho incansável, 
com muita dedicação, 
dos funcionários 
do restaurante e 
da lanchonete. As 
atividades de alguns 
desses funcionários 
começam às 6 horas, 
para preparar e deixar 
disponíveis os alimentos 
para as refeições diárias 
dos associados. Outros 
terminam suas atividades 
ás 19 horas. Eles estão de 
parabéns, por produzir, 
com tanta qualidade, 
o nosso alimento de 
cada dia.  Vale lembrar 
que já voltamos com 
a canjica e com os 
caldos deliciosos, para 
esquentar os associados 
nesta estação. No 
próximo jornal, iremos 
destacar a mão de obra 
dos outros setores da 
Aslemg. 
 

 O espaço 
sociocultural está 
funcionando em ritmo 
saudável, com as suas 
diversificadas atividades. 
Ainda tendo em vista o 
bem-estar dos servidores 
do Legislativo mineiro, 
vamos criar a equipe 
de corrida da Aslemg, 
apoiada pela ALMG. 
Está provado que a 
atividade física contribui 
para a prevenção 
de doenças e para 
preservação de uma boa 
saúde.
 O happy em 
comemoração ao Dia das 
Mães foi maravilhoso, 
sempre com muita 
música e alegria entre os 
associados. 
 Em abril, 
abrimos os VIII Jogos 
de Integração, com os 
torneios de sinuca e 
de xadrez, no espaço 
sociocultural. Saúde 
e paz para todos. 
Continuamos juntos, 
construindo uma Aslemg 
mais participativa. 
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Eventos

Vem aí o “Arraiá da Aslemg” 
 O “Arraiá da Aslemg”, realizado todos os anos pela associação em parceria com a ALMG, 
a Cofal e o Sindalemg, já tem data marcada. Dia 21/6/2012, sexta-feira, a partir de 18 horas, 
no estacionamento C da ALMG. Shows com as bandas “Trio Gandaiêra” e “Uai Pode” (com 
integrantes da banda Mercado Central), além de comidas e bebidas típicas, cerveja, refrigerantes, 
sucos, brincadeiras e a tradicional quadrilha, com o grupo Cangaço Mineiro. A Aslemg também 
irá sortear vários brindes para seus associados.
 Em 2012, o “Arraiá da Aslemg” realizado no dia 15 de junho, teve um público de 
aproximadamente 1.500 pessoas. Que tenhamos o mesmo sucesso, neste ano.

As bandas Sintonia Instrumental e Made in 80 
agitaram os servidores no Happy das mães 

 A Aslemg realizou, no dia 9 de maio,  o Happy das mães,  no restaurante da associação. 
Vários associados e convidados curtiram o melhor do rock progressivo, com a banda Sintonia 
Instrumental, e muito rock nacional e internacional, com a banda Made in 80. Além dos shows, 
parceiros da Aslemg fizeram sorteios para as mamães. 

Arraiá da Aslemg - 2012 Arraiá da Aslemg - 2012



Espaço Criar

Minha casa não era grande, mas aconchegante, gente 
indo e vindo.
Minha mãe trabalhava cantando, e  gostava de 
conversar tanto.
O seu jeito de viver nos ensinou tantas formas de 
amor.
A doçura da sua voz trazia o céu para bem perto da 
gente. 
Tudo era tão simples e doce:
-Deus te acompanhe , meu filho!
-Deus te abençoe! 
-Bença, mãe!
-Dorme com Deus, meu filho! 
Ela nos contava estórias - sem medos e de amor - 

NOSSA CASA
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Eventos

Sucesso total na primeira Campanha de Doação de 
Sangue da Aslemg em 2013 

 No dia 16 de abril, a Aslemg realizou a primeira campanha de doação de sangue deste 
ano. A campanha obteve excelente resultado, atingindo o número máximo de 50 doadores. A 
Diretoria da Associação e toda a sua equipe agradecem de coração a todos A próxima coleta já 
está agendada para outubro. Programe-se e faça sua parte: doe sangue! 

algumas, ainda vivem em nossa memória. 
Minha mãe melodiou nossa vida, e nos tocou com 
tanta ternura, que facilmente encontramos o caminho 
da sensibilidade e da gratidão.
A voz dela nos protegia dos perigos.
Quando a noite tomava o lugar do dia, ela nos cobria 
de amor. 
Nós tínhamos um cobertor, e, em paz, a casa 
adormecia. 
De manhã, o cheiro bom do café passava por debaixo 
da porta, e nos amanhecia. 
Os ‘DIAS’ floridos passavam calmos. 
O ‘JARDIM DAS GENTILEZAS’ floria na minha 
casa. 

Luiz Dias
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Gestão Participativa

Novo sistema telefônico da Aslemg
 A Aslemg mudou todo o seu sistema telefônico. Além da troca dos aparelhos que já estavam obsoletos, 
foi criada uma central de atendimento com três ramais individuais: almoxarifado e compras; cantina e 
lanchonete; e eventos. Essa mudança ocorreu para um melhor conforto do  associado e para desafogar a 
recepção administrativa.

Aslemg mostra o que faz
 O restaurante 
da Aslemg serve almoço 
no sistema self-service, 
de segunda a sexta-feira, 
das 11:00 às 14:15 horas, 
com variadas opções no 
cardápio, supervisionado 
por nossa nutricionista, a 
Fabiana Irmehy.
  O ambiente tem 
ótimas condições de higiene 
e atendimento, melhoradas 
com as reformas feitas e 
a introdução de sistema 
de ar-condicionado (com 
umidificadores), que 
terminaram com o cheiro 
de gordura, que impregnava 
as roupas de seus usuários, 
proporcionando a todos, 
por conseqüência, um 
ambiente da melhor 
qualidade.
 No almoço são:  
16 opções de saladas, 03 
opções de arroz, 04 tipos 

de carnes, 12 opções de 
guarnição e vários tipos de 
sobremesas.
 A lanchonete 
oferece inúmeras opções 
de lanches, mantendo 
rígido acompanhamento 
da qualidade dos 
produtos oferecidos, 
disponibilizados para o 
cliente vários tipos de 
salgados e bebidas, além 
do creme de açaí, frutas 
frescas, salada de frutas, 
sanduíches naturais e 
muitos outros produtos.
  Outro serviço 
prestado pela lanchonete 
é o café da manhã e da 
tarde, no self-service, com 
preços diferenciados para 
associados.
  Além dessas 
opções diretas de lanche, 
é possível encomendar 
salgados e tortas, seja 

pessoalmente ou pelo 
telefone 2108-7893.
 O Chefe de 
Cozinha, Fabiano Moreira 
dos Anjos, trabalha na 
Aslemg desde 2009. Ele 
entrou na associação como 
auxiliar de serviços gerais, 
sendo responsável pela 
limpeza geral da cozinha. 
Dois meses depois, foi 
promovido a auxiliar de 
cozinha, ajundando na pré-
preparação do almoço. Em 
2010, Fabiano se tornou 
cozinheiro, e três anos 
depois, neste ano, ele se 
tornou chefe de cozinha, 
trabalhando em conjunto 
com a nutricionista na 

elaboração dos cardápios 
e finalização dos pratos.
 De acordo com 
Fabiano Moreira dos 
Anjos, a Aslemg foi muito 
acolhedora. “A Aslemg 
foi uma mãe para mim, 
foi acolhedora e me deu 
muitas oportunidades”, 
afirma.
 Além do Fabiano, 
a Aslemg possui 87 
funcionários, distribuídos 
na lanchonete, cantina 
e parte administrativa 
que trabalham sempre 
buscando a excelência 
do bom atendimento aos 
associados da Aslemg. 

Chefe de cozinha da Aslemg - Fabiano Moreira dos 
Anjos 

Alguns funcionários do restaurante da Associação



Espaço Sociocultural
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 A Aslemg realizou em abril o primeiro torneio de sinuca de 2013. A partidas foram realizadas no Es-
paço Sociocultural da associação, no turno da noite.
 Os vencedores do 1º torneio foram: Campeão: José Jurani Garcia de Araújo / Vice-Campeão: José 
Drummond de Camargo Júnior / 3º Colocado : Georgino de Oliveira.
 Os vencedores do 2º torneio foram: Campeão: José Jurani Garcia de Araújo  / Vice-Campeão: 
Cândido Batista/ 3º Colocado : Said Pontes.

Vencedores do 1º e 2º torneio de sinuca 2013

 Já começaram os jogos de integração da Aslemg. Os jogos dos torneios de sinuca e xadrez são realizados 
no Espaço Sociocultural. 

Jogos de Integração 2013

Belô Poético

Aslemg apóia o 9º Belô Poético
 Já estão abertas as inscrições para o 9º Belô Poético até dia 20 de julho. Neste ano será dedicado à memória da 
poeta gaúcha Maria Clara Segóbia e conta com o apoio da ALMG e da ASLEMG. O tema será “A poética que reconstrói 
o amor nas relações”. O Belô Poético será nos dias 26 e 27 de julho no Teatro da Assembléia e em outros espaços, na 
Capital.
 Na abertura, às 18h do dia 26 de julho, sexta-feira, no Teatro da Assembléia, haverá um Café com Poesia, seguido 
de credenciamento e palestra com o psicólogo Emerson Pedersoli. Em seguida, homenagens a personalidades poéticas 
que deram, de alguma maneira, contribuição para a construção de um mundo melhor.
 No sábado, dia 27, os poetas exercerão um exercício poético de cidadania no Hospital Espírita André Luiz. Às 
12 horas, os poetas inscritos no Encontro almoçarão no restaurante da ASLEMG. Às 14 horas haverá um pocket-show 
imperdível, no Teatro da Assembléia, com o músico niteroiense Marcos Assumpção interpretando poemas da poeta 
portuguesa Florbela Espanca, musicados por ele, seguido de recital com os poetas participantes do livro “Poetas En\
Cena 7”, e, às 19 horas, os poetas esquentarão suas veias poéticas no Restaurante Xico da Kafua\Museu da Cachaça, a 
Av. Itaú, 1195 – João Pinheiro, com abertura do músico mineiro Cristiano Lima. No domingo, uma atividade extra: os 
poetas participantes visitarão Itabira, terra natal de Carlos Drummond de Andrade.
 As inscrições para participar do 9º Belô Poético são gratuitas. Para se inscrever, duas opçoes: pelo correio, para 
para a Caixa Postal 836 – Belo Horizonte\MG – CEP 30.161-970, ou pelo e-mail inscricoesbelopoetico@yahoo.com.br., 
enviar nome, endereço, telefone e e-mail solicitando sua inscrição. 
 Visite o blog www.blogdobelopoetico.blogspot.com.
  Maiores informações: (31) 8421.6827- ou e-mail belopoetico@yahoo.com.br.
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Espaço Sociocultural

Inscreva-se no grupo de corrida Life Trainer/Aslemg
 No intuito de melhorar a saúde, a boa forma e a qualidade de vida dos trabalhadores da ALMG, será 
constituído o grupo de corrida Life Trainer/Aslemg, cujas atividades ocorrerão 3 vezes por semana, uma das 
quais no fim de semana.
 Os praticantes terão direito a uma planilha de treinamento aeróbico, criada especificamente para os 
objetivos específicos de cada um, de acordo com as especificidades individuais identificadas na avaliação 
física.
 Nos dias de treinamento (dias e horários a serem confirmados), haverá um professor que direcionará e 
auxiliará os associados no treinamento, além de uma tenda de suporte.
 Os participantes ainda terão auxílio na preparação para provas de corrida e suporte nos dias de 
provas.
 Segundo o Dr. Paulo Alves de Oliveira, Gerente-Geral de Saúde e Assistência, o treinamento com 
regularidade, assistido por profissionais qualificados, é muito importante para a saúde, pois melhora o 
funcionamento de todas as atividades do corpo. Possibilita, ainda, o fortalecimento dos laços sociais, o aumento 
da autoestima, além de trazer um ótimo relaxamento.
 É mais uma atividade que vem para agregar, na busca da saúde, do bem-estar e da socialização dos 
associados da ASLEMG.
 Faça já sua inscrição no Espaço Sociocultural da Aslemg ou pelo telefone 3275-3069. 
 Contamos com todos vocês!

Conheça o Espaço Sociocultural da Aslemg
 O Espaço Sociocultural da associação, localizado na Rua Rodrigues Caldas, nº456, oferece várias 
atividades para seus associados.

Avaliação Física 
Musculação: das 7h às 22h
Pilates: das 7h às 22h
Yoga: terças e quintas, das 8h e 19h15min
Circuito Box: segundas a quintas, a partir das
18h15

Butt lift: segundas e quartas, a partir das 19 horas

Massagens: terapêutica, deslizamento,
reflexologia podal, modeladora, 
drenagem linfática, tratamento facial e 
ayurvédica.

Nutricionista:  às segundas das 7 às 10 horas e
às quintas, das 17 às 20 horas.

Dança de Salão

Depilação

Ligue já e marque sua aula experimental: 3275-3069.
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Fundação Clóvis Salgado

 Afrodite, como 
vingança por Hipólito não 
ter por ela a mesma devoção 
que tem por Ártemis e 
por ciúmes e inveja desta, 
provoca em Fedra uma 
paixão impossível por seu 
enteado. É neste cenário 
de paixão, sedução, traição 
e conflitos que se passa a 
história de Fedra e Hipólito, 
do americano Christopher 
Park, que faz estreia mundial 
no Grande Teatro do 
Palácio das Artes, em Belo 
Horizonte. A produção, 
idealização e direção geral do 
projeto são de Lúcia Tristão. 
A concepção, direção 
geral artística e cênica do 
espetáculo são de Fernando 
Bicudo. A direção musical 
e regência são do próprio 
autor. As récitas acontecem 
nos dias 15, 18, 20 e 21 de 
junho, às 20h30, e no dia 
16, às 19h, e contam com as 
participações da Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais, 
do Coral Lírico de Minas 

Gerais, corpos artísticos da 
Fundação Clóvis Salgado e 
da Sesc Cia. de Dança. 
 A ópera Fedra 
e Hipólito é baseada na 
tragédia Hippolytus, do 
dramaturgo e poeta do 
iluminismo grego Eurípedes 
(480 a.C). Christopher Park 
- que também é responsável 
pela autoria do libreto - fez 
a leitura musical da obra 
em outubro de 2009, no 
Mannes College of  Music, 
localizado no Upper West 
Side de Manhattan, em 
Nova York. Na plateia 
estavam Lúcia Tristão e 
o maestro mineiro Luiz 
Aguiar, que se encantaram 
com a apresentação. 
“Fiquei emocionada com 
a música. O encantamento 
foi tamanho, que convidei o 
Christopher Park para fazer 
a primeira audição mundial 
no Brasil, sob a minha 
produção. Logo pensei 
no Palácio das Artes. Eu 
dancei na estreia do Grande 

Teatro, tenho história nesse 
palco e não poderia escolher 
outro. Então, procurei a 
Associação Amigas da 
Cultura por seu tradicional 
trabalho e reconhecimento 
no campo das artes e 
da cultura mineira, que 
prontamente viabilizou o 
projeto. São cinco anos de 
trabalho nesse projeto e 
é muito gratificante ver a 
sua realização”, diz Lúcia 
Tristão.
 Reconhecido como 
um dos mais renomados 
e inovadores diretores 
brasileiros, Fernando 
Bicudo foi convidado 
pela produtora Lúcia 
Tristão para a concepção 
e direção artística e cênica 
do espetáculo. “Desde o 
primeiro instante em que 
entrei em contato com a 
partitura de Fedra e Hipólito 
me apaixonei pela belíssima 
música e o instigante 
libreto com seus trágicos 
triângulos amorosos e 
suas amplas possibilidades 
dramáticas. O processo da 
concepção cênica tem sido 
extremamente gratificante 
por ter conseguido, 
mais uma vez, reunir os 
profissionais que eu mais 
admiro e mais tenho 
compartilhado criações”, 
diz. Para a equipe de criação 
de Fedra e Hipólito, Bicudo 
convidou grandes nomes. 
A cenografia é de Hélio 
Eichbauer, a iluminação 
de Maneco Quinderé e os 
efeitos especiais de Fabio 
passos e Fred Tolipan. A 
montagem se completa 
com o figurino de Karema 

Deodato e a coreografia 
de Alexander Filipov. No 
elenco estão 12 artistas da 
cena lírica brasileira, dentre 
eles as sopranos Leila 
Guimarães e Rita Medeiros 
no papel de Fedra e os 
tenores Max Wilson e Anibal 
Mancini como Hipólito. 
O espetáculo traz ainda os 
artistas Leonardo Páscoa, 
Fabrizio Claussen, Malena 
Dayen, Luisa Francesconi, 
Juliana Franco, Nívea Raf, 
André Fernando, Cristiano 
Rocha e Lilian Assunção.
 Fernando Bicudo 
concebeu Fedra e Hipólito 
de forma a aliar a tradição 
grega à modernidade. O 
espetáculo se diferencia 
das óperas tradicionais em 
diversos aspectos a partir da 
utilização de tecnologia de 
última geração para compor 
a cenografia e toda a 
ambientação cênica, unindo 
todas as artes. “A concepção 
de encenação não irá se 
valer apenas das artes líricas 
que podemos chamar de 
tradicionais, como a música, 
o canto, o teatro e as artes 
plásticas. Vamos também 
utilizar o cinema e a 
computação gráfica em 3-D 
nos efeitos especiais, além da 
iluminação pontuada apenas 
com refletores varylights, do 
competentíssimo Maneco 
Quinderé. Acredito que 
esta será a primeira vez 
que uma ópera receberá 
uma iluminação produzida 
apenas por refletores 
especiais de última geração, 
varylights, com amplas 
possibilidades de efeitos”, 
adianta Bicudo.
 

Associação Amigas da Cultura apresenta a ópera 
Fedra e Hipólito, de Christopher Park
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IPOG – MG 
INSTITUTO DE POS 
GRADUAÇÃO
AV. GETULIO 
VARGAS 286 SALA 06 
–FUNCIONARIOS
3889-5885

JACK’S BIG BURGUER
AV. ALAMEDA DA 
SERRA, 322 LOJA 02– 
VILA DA SERRA –
NOVA LIMA
3643-1102

CTC – CENTRO 
DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA
 DE MINAS GERAIS
AV. FRANCISCO 
SALES, 1428 E 1622 – SANTA 
EFIGENIA – 
BELO HORIZONTE
3281-9833

- CLINICA 
VETERINARIA - 
MICHELLE LUCIA 
DINIZ MELO 
RUA JURAMENTO 580 
– POMPEIA – BELO 
HORIZONTE
3482-2173

- DANIELLE 
MASSOTERAPEUTA
RUA JOAO BATISTA 
BELFI, 112 – BRASIL 

INDUSTRIAL – BELO 
HORIZONTE
3383-7961

- VIVI COELHO 
CONSULTORIA DE IMAGEM
RUA SÃO GOTARDO, 
28 – SANTA TEREZA – BELO 
HORIZONTE
9867-8391

- CLEUZA DESPACHANTE
JARDIM AMERICA – BELO 
HORIZONTE
9209-3656 OU 3372-0411

- ADCOS COSMETICOS
AV. OLEGARIO MACIEL 1600 
BG 63 - SANTO AGOSTINHO– 
BELO HORIZONTE
3299-2001

- DERMATOLOGIA – 
DRA TIASSIANI GOMES 
OLIVEIRA
R. AGENOR GOULART 
FILHO, 380 – OURO PRETO – 
BELO HORIZONTE
3317-1288

- CLUBE TURISMO ALIPIO 
DE MELO (AGENCIA DE 
VIAGEM/TURISMO)
AV. ABILIO MACHADO, 1282 
– ALIPIO DE MELO – BELO 
HORIZONTE
2511-3767

- PSICOLOGIA – KATIA 
SUELY FERNANDES ALVIM
RUA SANTA CATARINA 
1340 – LOURDES – BELO 
HORIZONTE
3275-4508

- JOY TURISMO ( AGENCIA 
DE VIAGENS)
AV. ALVARES CABRAL, 381 
SALA 2404 – LOURDES – 
BELO HORIZONTE
3274-1380/ 8233-0660

- KARLINHOS SOLUÇOES 
FUTEBOLISTICAS
RUA MARCO AURELIOP 
MIRANDA – BURITIS – BELO 
HORIZONTE
3378-6054-9791-2605

- EURO ENSINO
RUA ADOLFO JACOB, 410- 
BELO HORIZONTE
3564-0505

- ESTAÇÃO ENSINO
RUA SANTA FÉ , 73– SION – 
BELO HORIZONTE
3047-1214 OU 3225-3442

- PSICOLOGIA – ROSANA 
SCARPONI PINTO
RUA VIÇOSA 43 SL 401 
– SÃO PEDRO – BELO 
HORIZONTE

2551-1474 OU 3297-3511

- ESPAÇO MENTE E CORPO 
RUA MATO GROSSO, 800 SALA 
406 – SANTO AGOSTINHO – 
BELO HORIZONTE
3023-6558 OU 8664-4843
- LAVA SERIO
RUA CURVELO, 32 LJ 
11 – FLORESTA – BELO 
HORIZONTE
3213-1882

- MOAVILE SOLUÇOES 
ODONTOLOGICAS
AV. JOAO CESAR DE 
OLIVEIRA, 2,660 – 
ELDORADO – CONTAGEM
3352-1917

- LENNON LUCAS DESIGN 
PARA FESTAS 
RUA MARIA TRINDADE 
BARBOSA – SANTA CRUZ – 
BELO HORIZONTE
3351-5498 OU 8883-5453

- ENILA COSMETICOS
FERNAO DIAS– BELO 
HORIZONTE
9235-9020

- SEMAUTO CAR SERVICE
R. GOITACAZES,  1757 – 
BARRO PRETO – BELO 
HORIZONTE
3295-5710 OU 3335-1939

Entretenimento

 Quando vamos comprar um protetor solar, costumamos optar por aquele protetor cujo FPS (Fator 
de Proteção Solar) seja mais alto, pois acreditamos ser o mais seguro. Hoje temos no mercado protetores 
solares com FPS de até 100. Mas será que um FPS alto é sinônimo de proteção contra queimaduras solares, 
fotoenvelhecimento (envelhecimento da pele pelos danos causados pelo sol), hiperpigmentação cutânea 
(manchas na pele) e câncer de pele, nossos principais vilões? A resposta é: depende do que se quer proteger. 
 Segundo Lorena Layla da Silva, fisioterapeuta dermatofuncional, proprietária da clínica Espaço 
Mente & Corpo, o FPS protege a nossa pele apenas dos raios ultravioletas tipo B (UVB), responsáveis pelas 
queimaduras solares e pelo câncer de pele. Mas são os raios ultravioletas tipo A (UVA) os responsáveis pelo 
fotoenvelhecimento da pele e pela hiperpigmentação cutânea. “A proteção contra esses dois males são dosados 
através do PPD e não do FPS”, afirma Lorena Layla. 
 Lembre-se: usar um bom protetor solar durante o inverno é tão importante quanto durante o verão, 
uma vez que em todo o ano há a incidência dos raios ultravioletas tipo A e B (UVA e UVB), e a pele está sempre 
predisposta ao câncer de pele, ao fotoenvelhecimento e a alterações na sua tonalidade. 

Você sabe escolher bem seu protetor solar?



Financeiro

      R E C E I T A S              
                                         

Receitas da Administração.......... 121.293,68 
Receitas Financeiras................................ 1.633,59 
Receitas - Cantina..................................97.458,39
Receitas - Lanchonete.......................... 74.197,01 
Festas e Eventos.....................................75.800,00
Receita (ALMG).................................... 48.778,91  
Receitas do Espaço Sociocultural............ 267,17 
(-)ICMS.................................................. (6.897,10)

Total de Receitas......................... 412.531,65 

 D E S P E S A S     
Despesas da Administração........(99.513,37)
 Despesas c/ Pessoal Adm.................(65.526,54)
Desesas Administrativas.................... (33.753,92)
Despesas Finaceiras..................................(232,91) 
Despesas da Cantina...................(86.700,79) 

Despesas c/ Pessoal Cantina....................... (32.528,78) 
Despesas Diretas da Cantina....................... (54.172,01) 
Despesas da Lanchonete......................(85.335,17) 
Despesas com Pessoal...................................(39.391,08) 
Despesas Operacionais..................................(45.944,09)
Despesas de Festas e Eventos................(1.928,81)
Festas e Eventos................................................(1.928,81) 
Despesas ALMG.................................. (59.549,15)
Despesas com Pessoal.................................. (59.549,15)
Despesas Espaço Sociocultural........... (13.468,39)
Despesas com Pessoal......................................(8.224,54) 
Despesas Operacionais....................................(5.243,85)
Total de Despesas...............................(346.495,68)

Resultado Operacional do Período.........66.035,97
Receitas Financeiras........................................... 3.756,93 
Total de Outras Receitas ......................... 3.756,93 
Resultado Líquido do Período................69.792,90  
                      
                      Situação atualizada das aplicações

Banco
COFAL                                                                                                                                                 
                                                                                                                     
Total

Saldo  em 30/12/2012
R$ 1.026.262,68  
R$ 1.026.262,68

Saldo em 31/5/2013
R$ 812.388,52
R$ 812.388,52

Anuncie no Jornal da Aslemg - comunicacao@aslemg.org.br
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      R E C E I T A S     
                                                  
Receitas da Administração.......... 113.289,71
Receitas Financeiras.................................1.487,43 
Receitas - Cantina................................. 77.805,68
Receitas - Lanchonete.......................... 64.220,80 
Festas e Eventos..........................................910,00 
Receita (ALMG)................................... 35.373,74
Recuperação de despesas...........................209,42
Receitas do Espaço Sociocultural......... 1.178,83 
- (ICMS)..................................................(5.515,30)

Total de Receitas......................... 288.960,31

D E S P E S A S
                                                       

Despesas da Administração......(108.242,21)
Despesas c/ Pessoal Adm.................(72.014,37) 
Despesas Administrativas..................(35.658,35)
Despesas Financeiras...............................(569,49) 

Despesas da Cantina............................(76.495,06) 
Despesas c/ Pessoal Cantina........................(31.279,96)
Despesas Diretas da Cantina........................(45.215,10)
Despesas da Lanchonete......................(73.605,54) 
Despesas com Pessoal ................................. (38.797,02) 
Despesas Operacionais................................. (34.808,52) 
Despesas de Festas e Eventos..............(30.603,86)
 Festas e Eventos............................................(30.603,86) 
Despesas ALMG...................................(36.914,80)
Despesas c/ Pessoal...................................... (36.914,80) 
Despesas do Espaço Sociocultural...... (13.008,77) 
Despesas com Pessoal ................................... (8.715,86) 
Despesas Operacionais................................... (4.292,91)
Total de Despesas...............................(338.870,24)
                
Resultado Operacional do Período......(49.909,93) 
Receitas Financeiras........................................... 4.766,79 
Total de Outras Receitas.......................... 4.766,79 
Resultado Líquido do Período..............(45.143,14)

Demonstrativos de Resultados 
janeiro e fevereiro de 2013
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