
Doe sangue. Doe vida.
A coleta de sangue será realizada no 

Espaço Sociocultural da Aslemg. Faça sua 
parte, convide seus amigos e familiares 
para doar sangue. Precisamos de 100 

doadores para esta campanha.
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Semana da Mulher
Gestão Participativa

 Durante a semana da mulher, a Aslemg realizou o Happy Hour e o almoço comemorativo em 
homenagem as mulheres. Servidoras da ALMG contam o que a Casa representa para elas. Veja mais.
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Nidia Braz, Beatriz Chalfi n e Poliana Costa - servidoras da ALMG

Faça já sua encomenda no restaurante da 
Aslemg pelo telefone 2108-7893.
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Aslemg, pensando no associado
Por Otacílio Duarte Freitas

Arraiá da Aslemg 2013

Dicas para o “Arraiá” da Aslemg
 O que você acha que deve ter no Arraiá da 
Aslemg deste ano?
 Quais comidas típicas?
 Quais bebidas?
 Alguma indicação para  as bandas?

Ajude-nos com sua opinião. Envie suas sugestões 
para o e-mail: administrativo@aslemg.org.br .

Associados, 
começamos o ano de 2013, 
com muita vontade de 
desenvolver novos projetos 
para a Aslemg. O trabalho 
que realizamos tem sido 
satisfatório aos olhos de cada 
associado, que representa 
o crescimento do número 
de associado a cada dia. 
Dedicamos, com prazer, o 
nosso tempo para promover 
o bem estar social, que eleva 
o espírito de amizade entre 
os servidores do legislativo 
mineiro. Vale lembrar que a 
Aslemg oferece vários tipos 
de serviços de boa qualidade: 
tais quais; restaurante/
lanchonete - alimentação de 
boa qualidade, que prioriza à 
saúde; espaço sociocultural, 
que proporciona atividade 
recreativa, física e cultural; 
convênio diversificado, 
contando com diversos 
serviços: área médica/
odontológica - o associado 
pode retirar guias consultas/
exames, para si e para 
ajudar entes queridos; 
clube recreativo; hotelaria/
pousada; seguros de vida, de 

automóvel e de residência, 
contando com dois 
corretores; serviço de taxi; e 
as nossas ações solidárias, que 
ajuda a suprir necessidades 
básicas de populações 
pouco assistidas pelo poder 
público.  Estamos felizes 
em poder compartilhar com 
vocês uma nova etapa da 
nossa Associação. Já está 
disponível a agenda 2013, 
com o catálogo de convênio 
atualizado. Começamos o 
ano com uma programação 
cheia de atividades. Em 
janeiro, os ambientes do 
restaurante e da lanchonete 
passaram por manutenções 
preventivas de limpeza e 
de equipamentos. Estamos 
finalizando a automação do 
restaurante e da lanchonete. 
O espaço sociocultural está 
em plena atividade e oferece 
aos associados diversas 
atividades físicas, cultural e 
recreativa. O nosso primeiro 
happy, em comemoração 
ao dia da mulher foi 
maravilhoso. Iniciaremos 
as ações solidárias, a 
primeira será a campanha 
de doação de sangue, que 

será realizada em abril 
no espação sociocultural. 
Vamos fazer convites 
aos servidores de outros 
órgãos públicos próximos 
da ALMG, para participar 
dessa ação. Em abril 
vamos realizar o tradicional 
torneiro de integração, 
que proporcionará várias 
modalidades esportivas 
aos associados. Desejamos 
que os associados procure 
conhecer melhor a sua 
associação, para usufruir dos 
diversos benefícios que a 
Aslemg oferece. Saúde e paz 
para todos. Continuamos 
juntos, construindo uma 
Aslemg mais participativa.
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Semana da Mulher 2013

O que a ALMG representa para as suas servidoras?
 Dia 8 de março, 
Dia Internacional das 
Mulheres, será qual a 
opinião das servidoras da 
Assembleia sobre a Casa? O 
que a ALMG representou 
para elas? E o que recém 
nomeadas esperam da nova 
carreira?
 Segundo as 
servidoras recém nomeadas, 
Nidia Braz, Beatriz Chalfin e 
Poliana Costa, elas esperam 
um bom crescimento 
profissional. “Trabalhamos 
na Gerência Geral de Gestão 
de Pessoas, desde dezembro 
de 2012, como Analistas 
de Recursos Humanos. 
Esperamos que na ALMG  
tenhamos um bom 
crescimento profissional 
e possamos contribuir de 
maneira positiva para o 
desenvolvimento dos demais 
servidores. Ficamos muito 
felizes com a nomeação 
e com a oportunidade”, 
afirmam.
 Maria Angélica de 
Souza Andrade, funcionária 
do Gabinete do Deputado 
Alencar da Silveira Jr, com 
mais de 25 anos de Casa, 
explica  que a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais é 
um excelente órgão público. 

“Considero a  ALMG  
um dos melhores órgãos 
públicos para trabalhar, 
pois ela prepara os seus 
funcionários para o trabalho 
legislativo, através da escola, 
acesso à informações, 
tecnologia de ponta, bom 
pagamento, plano de saúde, 
aposentadoria, permitindo 
ao funcionário vida e 
trabalho dignos”, afirma.
 De acordo com a 
aposentada da ALMG e 
Diretora Administrativa da 
Aslemg, Delza Marques, 
a ALMG foi uma grande 
escola de formação 
profissional, também um 
lar, pelas muitas horas 
passadas durante o dia. 
“Falar sobre vivências e 
experiências cotidianas 
na ALMG é desafiador, 
porque exige a inserção de 
acontecimentos que contam 
e remontam a minha história 
de vida familiar, cidadã e 
profissional. Por mais de 20 
anos, conciliei os espaços 
de vivência e trabalho de 
forma multidisciplinar e a 
ALMG não foi apenas o 
local de trabalho, mas uma 
grande escola de formação 
profissional -  um lar pelas 
muitas horas que lá passei, 

diuturnamente, convivendo 
e me relacionando 
com pessoas e com as  
particularidades dos seus 
diversos setores. Naquela 
rotina, compartilhei não 
só responsabilidades, mas 
também momentos especiais 
de lazer e cultura.  Foi um 
longo tempo de fazer, 
desfazer, refazer e construir; 
dar e receber; aprender 
e apreender,  e muito 
mais. Hoje, aposentada, 
guardo aqueles momentos 
em minhas agradáveis 
recordações. Sinto que o 
meu maior patrimônio foi 
assimilar tudo isso, pois,  foi 
na ALMG que construi o 
meu perfil como servidora 
pública, através da constante 
aquisição e atualização 
de conhecimentos, 
responsabilidades,  respeito 
e amor pelo trabalho - 
dignidade, cidadania e 
realização profissional. 
Diferentemente de outros 
servidores da Casa, não 
posso separar a Aslemg da 
minha vida profissonal na 
ALMG, tendo em vista o 
longo tempo que administrei 
os serviços de produção de 
alimentos  na Cantina da 
Aslemg. Atualmente, como 

Diretora Administrativa 
desta Gestão participativa, 
continuo, através do 
trabalho voluntário, 
devolvendo aos colegas 
associados e usuários 
um pouco do potencial 
profissional adquidrido na 
ALMG. Em parceria com 
a Administração Geral, 
Espaço Sociocultural 
e com os Supervisores 
dos setores de Compra/
A r m a z e n a m e n t o /
Produção e Distribuição 
de refeições e lanches, 
compartilho conhecimentos 
de Gestão de Pessoas, 
supervisão e técnicas 
em Nutrição e Dietética, 
somando iniciativas na 
promoção do bem estar 
de todos que trabalham, 
frequentam e utilizam os 
serviços que a associação 
disponibiliza. À Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
o meu carinho incondicional 
e MUITO OBRIGADA,  
por tudo”, finaliza. 
 Várias outras 
servidoras da ALMG 
afirmaram que a carreira na 
Casa é uma das melhores 
em todo o serviço público, 
contando salário e muitos 
benefícios. 

 Delza Marques, aposentada da ALMG
 Maria Angelica, funcionária do gabinete do 
deputado Alencar da Silveira Jr.



Espaço Criar

Mulher não tem dia para comemoração,
faz da vida  sua particular revolução. 
Se trabalha fora, primeiro, trabalha “dentro”:
todos os dias, casa, filho, família -  muita obrigação!
Faz de um tudo, com amor no coração,
desde a toalha sobre a mesa do café
até a última xícara na prateleira...
E, depois de colocar as coisas em ordem,
sem tempo até para escovar os dentes,
dá uma geral na lavanderia.
Enquanto escova os cabelos,
pendura o brinco na orelha,
põe o colar no pescoço, a echarpe sobre os ombros,
sai abotoando a blusa de seda, o cinto carmim...
Ah!!! Ainda precisa passar na padaria.
E isso não é brincadeira... enfim,
sobe no primeiro sapato e nem repara o salto...
Só mais tarde, no corre corre, toda faceira,
percebe que o brinco nem combina com a “cor do 
dia”.
E que nem deixou feijão cozido para o jantar.

DIA DA MULHER
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Doação de Sangue

Delza Marques

16 de abril - Dia do Doador de Sangue 
 Em 2012, a Aslemg realizou duas campanhas de doação de sangue, com excelentes resultados. 
Para este ano, a primeira coleta já está marcada: será dia 16 de abril, das 8h30min às 16h. A iniciativa é 
uma parceria entre a Aslemg e a Fundação Hemominas. A coleta será realizada no Espaço Sociocultural da 
Aslemg, Rua Rodrigues Caldas, 456. Faça sua parte, convide seus amigos e familiares para doar sangue. 
Esta é uma campanha a favor da vida! Precisamos de 100 doadores para esta campanha. Os interessados 
deverão entrar em contato com a Aslemg para agendar um horário. Telefones: 2108-7900/ 3337-7788.

Não esticou o colarinho da camisa no varal,
as meias das crianças ficaram na bacia, para quarar.
Nem deixou o dinheiro da faxineira... Afinal!
Nossa, Ai! Meu Deus! Hoje nem é dia de feira...
Dá um sorriso calado, cúmplice de si mesma.
Lembra do filho dormindo, tranquilo, sob o edredon,
sugando, ritmadamente, a chupeta desbotada.
E, sobre a cômoda em laca amarelada,
Descansa a mamadeira de leite com chocolate
- Do jeitinho que ele gosta...
Nada mais importa! O que conta é a felicidade.
A vida está sempre florecendo,
E hoje, tudo é muito especial - Dia Internacional da 
Mulher!
Caminha segura, elegante, determinada.
Nada é diferente - hoje também é dia de trabalhar!
Que Deus abençôe as mulheres!
A vida é um eterno aprendizado, e, todos os dias,
todas as mulheres começam tudo de novo.
Mulher não tem dia para comemoração,
Todo dia é “DIA DA MULHER”!

Servidoras da ALMG na camapanha de doação de sangue - outubro/2012
Presidente da Aslemg, Otacílio Duarte de Freitas e as funcionárias do Hemominas 
- campanha de doação de sangue - outubro /2012
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Restaurante

 A alimentação 
é uma das atividades 
mais importantes do 
ser humano, tanto por 
razões biológicas, quanto 
pelas questões sociais e 
culturais que envolvem o 
comer.
 É amplamente 
reconhecido por 
pesquisadores da área 
que uma boa alimentação 
assegura não só um 
crescimento e um 
desenvolvimento normais 
como também aumenta  
resistência  e possibilita 
a prevenção de doenças, 

retarda envelhecimento, 
assegura bem estar mental  
e protege o homem contra 
as toxinas do ambiente.
 De acordo com a 
Gerente do restaurante da 
Aslemg, Thereza Alves, 
a produção de refeições 
engloba aspectos técnicos, 
científicos e culturais. “O 
aspecto técnico agrupa 
conhecimentos básicos 
como  produtos, métodos 
de cocção e conservação 
dos alimentos e 
equipamentos. O aspecto 
científico representa 
conhecimentos sobre 

microbiologia e físico-
química dos alimentos, 
que permitem a 
compreensão e o controle 
de problemas de higiene e 
conservação, bem como 
de equilíbrio alimentar 
das refeições. E o aspecto 
cultural que abrange o 
que envolve  hábitos, 
costumes e o significado 
dos alimentos. Portanto, o 
ato de alimentar engloba   
desde a produção até 
a transformação dos 
alimentos  em refeições 
e disponibilização  às 
pessoas.”, afirma.

 O restaurante 
da Aslemg oferece uma 
alimentação feita com 
produtos selecionados 
e no decorrer do ano 
implantaremos o Sistema 
de Gestão de Qualidade 
(SGQ). Servimos almoço, 
café da manhã, café da 
tarde e jantar.  Além de 
vários salgados e produtos 
de lanchonete. Para 
encomendar as delícias 
da Aslemg, como:  bolos, 
tortas e pizzas, ligue no 
2108-7893.

Restaurante da Aslemg: em busca da excelência em alimentação

Bolo Sonho de Valsa. Feito no restaurante da Aslemg Bolo Morango com Chantilly. Feito no restaurante da Aslemg

O que você quer ouvir nos próximos Happys Hours da Aslemg? 
 Sertanejo? Samba? Rock? Pop? MPB? Salsa?
 Mande sua opinião e indicação de bandas para o e-mail:
 administrativo@aslemg.org.br

Jantar Sorteio de Tortas
A Aslemg também serve 
o jantar, todos os dias, a 
partir das 18h. São várias 
delícias esperando por 
você. Todas as quartas-
feiras servimos sopa de 
legumes.
Venha experimentar!!!

 No mês de março, os aniversariantes ganhadores 
foram Mateus Simões de Almeida e Mariana Pozzolini de 
Carvalho. Os sorteios foram realizados no restaurante da 
associação, na hora do almoço,  no dia 5 de março, pelos 
associados Marlei Rodrigues, da Escola do Legislativo e 
Luiz Felipe de Faria Vieira, da Rádio Assembleia.Vamos 
aguardar o próximo sorteio, entre os aniversariantes de 
abril!



Eventos
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Jogos de Integração

Vem aí os Jogos de Integração 2013
 A Aslemg realizará os Jogos de Integração deste ano na segunda quinzena de maio. Fique atento 
para não perder as inscrições. Modalidades: futebol society, tênis de mesa, tênis de quadra, sinuca e 
xadrez. Contamos com a participação de todos!!!

Jéssica Lima agita o Happy das Mulheres

 Jéssica Lima, vencedora do quadro “Jovens 
Talentos” 2011, do Programa do Raul Gil, foi 
quem agitou os associados no Happy das Mulheres 
com variados ritmos da música nacional, como 
sertanejo, samba e MPB. O Happy foi realizado na 
quinta, dia 7 de março, no restaurante da Aslemg. 
Além de inúmeros servidores, estavam presentes 
amigos e familiares. 

Jéssica Lima agita os associados no Happy 
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Fundação Clóvis Salgado

Fundação Clóvis Salgado apresenta a primeira edição 
da série Sinfônica no Museu de 2013

Concerto acontece no dia 14, no Museu Inimá de Paula, às 20h, gratuitamente. 
Regente Márcio da Silva e violonista Johannes Gramsch são convidados. 

 A Fundação Clóvis Salgado realiza no dia 14 de março, às 20h, a primeira edição da Série Sinfônica no 
Museu de 2013. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que possui como regente titular Marcelo Ramos, recebe 
no Museu Inimá de Paula dois importantes convidados: o maestro mineiro Márcio da Silva e o violoncelista 
Johannes Gramsch. Os músicos executarão obras de Cammile Saint-Saëns e Felix Mendelssohn. Os ingressos 
para o concerto, que dura cerca de uma hora, podem ser retirados no Museu, uma hora antes da apresentação.
  O Sinfônica no Museu promove o acesso dos mineiros à música erudita, gratuitamente, no Museu 
Inimá de Paula, no centro de Belo Horizonte. Desde sua estreia, em março de 2010, o projeto já foi visto por 
mais de 3 mil pessoas. 
 O corpo artístico interpretará as obras Concerto Nº 01, Op. 33, em Lá menor, para Violoncelo e 
Orquestra, de Camille Saint-Saëns. O compositor e pianista francês, nascido na segunda metade do século 
XIX, foi considerado por Franz Liszt como o maior organista do mundo. Logo depois a Orquestra executará a 
Sinfonia Nº 3 em Lá menor, Op. 33 – Escocesa, de Mendelssohn, autor da famosa Marcha Nupcial, Sonho 
de Uma Noite de Verão.
 “O objetivo desses concertos é alcançado devido à seriedade e ao profissionalismo que os músicos 
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, os solistas e regentes investem. A meu ver, mesmo um público 
inexperiente reage à qualidade e excelência das apresentações. E para mim é uma grande satisfação contribuir 
nesse processo”, afirma o regente convidado Márcio da Silva, que se prepara para receber o título de Mestre em 
Regência Orquestral pela Royal College of  Music, de Londres.
 De origem alemã, o violoncelista Johannes Gramsch é atualmente spalla do naipe dos violoncelos da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Antes de atuar na OSESP, Gramsch havia sido spalla 
em três importantes corpos artísticos na Bélgica, França e Espanha. 
 Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
Fundada em 1976, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é considerada uma das mais importantes do país. 
Interpreta um repertório que compreende todos os períodos da história da música escrita para orquestra: 
óperas, balés, concertos, poemas sinfônicos e grandes obras sinfônico-corais, em apresentações ao ar livre, na 
capital e no interior. 
 Seu regente titular é o maestro Marcelo Ramos, mestre em regência orquestral pelo Cleveland Institute 
of  Music (EUA) e prestes a receber o título de Doutor em artes e regência orquestral na Ball State University 
(EUA).   
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Academia

Convênios

Vai sair e não sabe como ir? 
Cuidado com a lei seca. 

Vá de UNITÁXI!
Atendemos em toda Belo Horizonte e grande BH. 

Sem taxa de deslocamento.
Plantão 24 horas.

Pagamento com desconto em folha.

BUTT LIFT: de Nova York para a Aslemg 
 A Life Trainer trouxe para a Aslemg o que há de melhor em treinamento para mulheres, o BUTT LIFT. 
Esse programa que é um sucesso nas academias de Nova York, promete reduzir as gordurinhas indesejadas, dar 
um formato arrendondado no bumbum e principalmente levantá-lo. 
 O Programa Butt Lift Workout é exatamente o que o nome diz: um programa pra levantar e endurecer 
o bumbum, uma coisa que interessa a toda brasileira.  Marque já sua aula experimental na recepção do Espaço 
Sociocultural ou pelo telefone 3275-3069.

Ainda não tem seguro? 
Vai renorvar? A Aslemg 

tem convênios com 
várias seguradoras 
e um corretor a sua 

disposição.
Ligue e agende seu 

horário.
Alexandre: 8897-3046.

Inscreva-se no grupo de corrida Life Trainer/Aslemg
 No intuito de melhorar a saúde, a boa forma e a qualidade de vida dos associados da ASLEMG, será 
constituído o grupo de corrida Life Trainer/Aslemg, que iniciará suas atividades 3 vezes por semana, uma das 
quais no fi m de semana.
 Os praticantes terão direito a uma planilha de treinamento aeróbico, criada especifi camente para os 
objetivos específi cos de cada um, de acordo com as  especifi dades individuais identifi cadas na avaliação física.
 Nos dias de treinamento (horários a serem confi rmados) haverá um professor direcionando e auxiliando 
os associados no treinamento, além de uma tenda de suporte.
 Os associados participantes ainda terão auxílio na preparação para provas de corrida e suporte nos dias 
das provas.
 É mais uma modalidade que vem para agregar, na busca pela saúde, bem-estar e socialização dos 
associados da ASLEMG.
 Faça já sua inscrição no Espaço Sociocultural da Aslemg ou pelo telefone 3275-3069. 
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M
ar

ço
Convênios

Novos Convênios da Aslemg

R E C E I T A S     
                                                  
Receitas da Administração..........111.053,33 
Receitas Financeiras............................... 1.426,27
Receitas - Cantina................................ 97.058,90
Receitas - Lanchonete..........................88.401,86
Festas e Eventos...................................22.508,95 
Receita (ALMG)...................................34.955,57
Receitas do Espaço Sociocultural............570,45
- (ICMS).................................................(1.942,36)

Total de Receitas........................354.032,97

D E S P E S A S
                                                       

Despesas da Administração.....(102.004,04)
Despesas c/ Pessoal Adm................(66.098,72) 
Despesas Administrativas.................(35.447,60)
Despesas Financeiras..............................(457,72) 
Despesas da Cantina................(106.932,79) 

Despesas c/ Pessoal Cantina........................(35.113,13)
Despesas Diretas da Cantina........................(71.819,66)
Despesas da Lanchonete......................(88.217,28) 
Despesas com Pessoal ................................. (39.127,89) 
Despesas Operacionais................................. (49.089,39) 
Despesas de Festas e Eventos..............(53.537,87)
 Festas e Eventos............................................(53.537,87) 
Despesas ALMG...................................(37.068,12)
Despesas c/ Pessoal...................................... (37.068,12) 
Despesas do Espaço Sociocultural...... (14.405,53) 
Despesas com Pessoal ................................... (8.168,99) 
Despesas Operacionais................................... (6.236,54)
Total de Despesas...............................(402.165,63)
                
Resultado Operacional do Período......(48.132,66) 
Receitas Financeiras............................................5.860,36
Total de Outras Receitas.......................... 5.860,36 
Resultado Líquido do Período.............(42.272,30)

Financeiro

Demonstrativos de Resultados 
outubro de 2012

O
ut

ub
ro

 - CÍRCULO MILITAR 
DE BELO HORIZONTE 
AV. RAJA GABAGLIA, 
350 - CIDADE JARDIM- 
BELO HORIZONTE - 
TELEFONE: 3335-8244.

-DR. LEIDER 
SEBASTIÃO TORRES - 
RUA NORBERTO 
MAYER, 626, SALA 
115 – ELDORADO 
– CONTAGEM - 
TELEFONE: 33510911.

-DR. LEONARDO 
FRANCHINI PAN 
MARTINEZ - 
RUA NORBERTO 
MAYER, 626, SALA 
115 - ELDORADO 
– CONTAGEM - 
TELEFONE: 33510911.

Que tal escolher uma Pousada para descansar nos feriados e 
finais de semana?

POUSADA LUAR DA PRATA  - TRINDADE S/N – PARATY/ RJ – 
TELEFONE: 24-371-1327.

POUSADA E RESTAURANTE SAINT TROPEZ - PRAIA DE MUCUGÊ 
100 - ARRAIAL D`JUDA - PORTO SEGURO/ BA - TELEFONE: 73-288-
7700.

FAZENDA DO SOBRADO - KM4 ESTRADA DE MOEDA – MOEDA/ MG 
- TELEFONE: 31-3575-1112.

POUSADA JATAÍ - R. DOS ATOBÁS, 20 PRAIA DO FOGUETE - RIO DE 
JANEIRO/ RJ - TELEFONE: 22-2644-1800.

POUSADA LUAK - ALAMEDA DOS BOTÂNICOS, 300 – LUNDCÉIA - 
LAGOA SANTA/MG - TELEFONE: 3681-1147.

HOTEL FAZENDA ARVOREDO DA SERRA - RUA CAETANO 
AZEREDO, 432 AP 202 - BARREIRO DE BAIXO - BELO HORIZONTE/
MG - TELEFONE: 3384-1101.



Financeiro

      R E C E I T A S              
                                         

Receitas da Administração.......... 113.032,25
Receitas Financeiras................................ 1.694,63
Receitas - Cantina..................................82.476,87
Receitas - Lanchonete.......................... 74.150,11
Festas e Eventos.....................................36.558,55
Receita (ALMG).................................... 63.817,21 
Receitas do Espaço Sociocultural............ 349,30 
(-)ICMS.................................................. (5.027,83)

Total de Receitas......................... 367.051,09     

 D E S P E S A S     
Despesas da Administração..... (156.354,44)
 Despesas c/ Pessoal Adm..............(119.525,64)
Desesas Administrativas.................... (36.431,40)
Despesas Finaceiras..................................(397,40) 
Despesas da Cantina.................(115.592,76) 

Despesas c/ Pessoal Cantina....................... (53.765,50) 
Despesas Diretas da Cantina....................... (61.827,26) 
Despesas da Lanchonete.................... (114.481,60) 
Despesas com Pessoal.................................. (61.487,74) 
Despesas Operacionais..................................(52.993,86)
Despesas de Festas e Eventos............. (48.982,14)
Festas e Eventos............................................ (48.982,14) 
Despesas ALMG.................................. (64.588,93)
Despesas com Pessoal.................................. (64.588,93)
Despesas Espaço Sociocultural........... (20.157,88)
Despesas com Pessoal.................................. (14.863,77) 
Despesas Operacionais................................... (5.294,11)
Total de Despesas.............................. (520.157,75)
Resultado Operacional do Período.... (153.106,66)
Receitas Financeiras........................................... 4.250,03
Total de Outras Receitas ......................... 4.250,03 
Resultado Líquido do Período............. 148.856,63 
                      
                      

Situação atualizada das aplicações

Banco
COFAL                                                                                                                                                 
                                                                                                                     
Total

Saldo  em 30/11/2012
R$ 1.021.547,68 
R$ 1.021.547,68

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

Anuncie no Jornal da Aslemg - comunicacao@aslemg.org.br
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      R E C E I T A S     
                                                  
Receitas da Administração...........111.953,75 
Receitas Financeiras.................................1.426,27
Receitas - Cantina..................................87.530,19
Receitas - Lanchonete.......................... 83.708,02
Festas e Eventos................................... 25.879,84
Receita (ALMG)................................... 33.568,42
Receitas do Espaço Sociocultural............ 318,41
- (ICMS)..................................................(5.270,77)

Total de Receitas......................... 339.114,13

D E S P E S A S
                                                       

Despesas da Administração........(95.161,79)
Despesas c/ Pessoal Adm.................(61.082,24) 
Despesas Administrativas..................(33.791,83)
Despesas Financeiras...............................(287,72) 
Despesas da Cantina.................(121.825,99) 

Despesas c/ Pessoal Cantina........................(38.529,79)
Despesas Diretas da Cantina........................(83.296,20)
Despesas da Lanchonete.....................(101.817,76) 
Despesas com Pessoal ................................. (35.564,62) 
Despesas Operacionais................................. (66.253,14) 
Despesas de Festas e Eventos..............(72.249,30)
 Festas e Eventos............................................(72.249,30) 
Despesas ALMG...................................(33.644,61)
Despesas c/ Pessoal...................................... (33.644,61) 
Despesas do Espaço Sociocultural...... (15.257,64) 
Despesas com Pessoal ................................... (8.226,27) 
Despesas Operacionais................................... (7.031,37)
Total de Despesas...............................(439.957,09)
                
Resultado Operacional do Período.....(100.842,96) 
Receitas Financeiras........................................... 4.895,53
Total de Outras Receitas...........................4.895,53 
Resultado Líquido do Período.............(95.947,43)
.

Demonstrativos de Resultados 
novembro e dezembro de 2012
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