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Happy Hour Julino espanta o frio e
faz associados caírem no forró

O frio não espantou os foliões da
Aslemg, que lotaram o Happy
Hour Julino, no dia 13 do mês

passado. Assim como em outros
eventos festivos da entidade,

também nesse a Cantina ficou
tomada pelos associados, que

ocuparam todas as mesas e cadeiras
do espaço.

E dá-lhe canjica, pipoca e quentão!
Além desses “comes e bebes”

oferecidos pela Aslemg, os
associados entraram com um

ingrediente indispensável:
empolgação total. E não era para

menos, já que a festa foi
comandada por Gilvan Miguez e

seu grupo, que garantiram a
animação do encontro.  Forró,

baião, xote, e outros ritmos
brasileiros típicos dessa época do
ano fizeram todo mundo sacudir.

Ficar parado era quase impossível.

Aslemg homenageia os
pais com Happy Hour

Você, associado, tem que participar do Happy Hour do Dia dos Pais, no dia
10 de agosto, a partir das 18 horas. Desde já, fique sabendo que o chopp, da
Krugbier,  é por conta da Aslemg - cada homem associado terá direito a 10
chopps grátis. Por isso, anote na sua agenda. No cardápio, além do já tradicional
buffet self  service da Aslemg, incluindo comida mineira e frios, serão oferecidos
pratos das cozinhas alemã (como joelho de porco com chucrute, o famoso eisben),
e japonesa (com um “sushimen” preparando na hora, os alimentos). E para ani-
mar a festa, haverá a apresentação de Mike Show, com ritmos variados. Fechando
os festejos do mês de agosto, no dia 24, acontece outro Happy Hour, com comi-
das, bebidas e a animação de sempre.

Abertas inscrições para os Jogos
de Integração da Aslemg

Até o dia 25 deste mês, estão abertas as inscrições para os Jogos de
Integração da Aslemg. Haverá competições para nove modalida-
des esportivas: futebol society, futsal, vôlei, peteca, xadrez, truco,
sinuca, ping-pong e damas. Os jogos começam em setembro. Além
de troféus e medalhas para os primeiros colocados, serão sortea-
dos outros prêmios para os participantes, inclusive um DVD  entre
os campeões de cada modalidade. Página 3

Associados se divertem no Happy Hour Julino. No destaque, Gilvan Miguez e seu grupo de forró
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Por que ser associado da Aslemg
Para responder a tal pergunta, bas-

ta constatar o fato de que, atualmente,
mais de 1.400 servidores da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais fazem parte
da Aslemg. E estão associados por utili-
zarem os inúmeros serviços da entida-
de, obtendo benefícios reais através dessa
parceria.

Com a função de atender os fun-
cionários do Legislativo mineiro nas
suas diversas necessidades, atuam hoje
várias entidades e instâncias, com pa-
péis e objetivos diferenciados. Como
cada uma tem bem definida sua área
de atuação, não há sobreposição de ati-
vidades nem concorrência por parte
delas, evitando, dessa forma, prejuízos
a todo o corpo de servidores. Além da
Aslemg, os trabalhadores da ALMG
contam hoje com a Cofal (uma coope-
rativa de crédito), a Aplemg (associa-
ção voltada para os servidores inativos),
o Sindalemg (sindicato da categoria) e
ainda, os representantes dos funcioná-
rios no Conselho de Administração de
Pessoal (CAP).

Pode-se dizer que, antes da cria-
ção do Sindicato, a Aslemg vinha, na
medida de suas possibilidades, assu-
mindo esse papel de representação da
categoria junto à direção da Assem-
bléia.  Com a consolidação do
Sindalemg, e conseqüente assunção por
parte dele da função sindical, a Asso-
ciação voltou sua atenção a outras áreas
de interesse do servidor: cultura, lazer,

esporte, alimentação, saúde e educação,
sem, contudo, se descuidar da partici-
pação política e da defesa dos interes-
ses de seus associados.

Podemos afirmar que a Aslemg está
consolidando sua atuação nesses setores,
o que não significa que não possa me-
lhorar. E para isso, contamos com vocês,
trazendo-nos sugestões, críticas e comen-
tários em relação ao trabalho da entida-
de. Hoje, o carro-chefe da Associação é
sua cantina, onde é servido o almoço a
baixo custo para os associados. Na can-
tina, têm lugar também inúmeros even-

tos de lazer como os Happy Hours ao
longo do ano, comemorando datas fes-
tivas (dias dos namorados, pais, mães,
Copa do Mundo, festa junina, natal,
páscoa); e culturais, como as sessões de
vídeo e debate sobre literatura.

No campo do esporte, a novidade
fica por conta dos Jogos de Integração,
que a Aslemg vai realizar a partir de se-

tembro. Diversas modalidades esporti-
vas serão disputadas, concorrendo-se a
medalhas, troféus e prêmios. Visando
também garantir o acesso ao lazer e ao
esporte pelo associado, a entidade tem
firmado convênios com clubes como o
Sesc e o DI, da Polícia Militar. Constan-
temente, a Associação subsidia o aluguel
do Campo do Dom Orione, para que
associados joguem futebol society. O
ginásio do Buritis, apesar de já estar à
venda devido à baixa utilização, é ainda
um espaço para que o associado prati-
que esportes a baixo custo.

Preocupada com a saúde do ser-
vidor, a Aslemg amplia cada vez mais
sua rede de conveniados nessa área. A
lista inclui médicos, dentistas, psicólo-
gos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
diversos outros profissionais, todos
praticando preços subsidiados para os
servidores associados. Outro terreno
antes pouco explorado pela Associação
que vem ganhando espaço é o da edu-
cação. A Aslemg tem firmado convê-
nios com diversas faculdades e escolas,
garantindo mensalidades mais baixas
para os associados.

O fato é que o espaço é curto para
que sejam listados os inúmeros serviços
e benefícios a que os associados da
Aslemg têm direito, tudo isso pagando
pouco mais de R$ 25,00 por mês! É por
isso que quem está dentro não quer sair.
E você, aí fora, o que está esperando
para entrar?

Hoje, o carro-chefe
da Associação é sua
cantina, onde são

servidos o almoço e
lanches, todos a

baixo custo para os
associados

Empréstimo pode ser feito por associado
Dando seqüência aos esclareci-

mentos sobre pontos do estatuto da
Aslemg, neste número do jornal tra-
tamos do empréstimo que a Associa-
ção oferece a seus associados. O arti-
go 4º, em seu inciso X, prevê que a
Aslemg poderá “conceder auxílio-fi-
nanceiro aos associados, em confor-

midade com os critérios estabelecidos
pela diretoria, incluindo a unicidade do
limite máximo de empréstimo e do nú-
mero máximo de parcelas, para todos
os associados, observada a margem
consignável”.

Atualmente, o valor máximo de
empréstimo é de R$ 400,00, que po-

dem ser pagos em, no máximo, 3 ve-
zes, com juros de 1% ao mês. A dire-
toria esclarece ainda que a concessão
do auxílio financeiro está condiciona-
da à disponibilidade financeira da As-
sociação e à existência de margem
consignável do requerente, compatí-
vel com o desconto a ser realizado.



Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais
3

Vêm aí os Jogos de Integração da Aslemg
25 de agosto, na própria sede da Aslemg,
ou através do telefone 3337-7788, com
Adriene, das 9 às 18 horas. Associados
estão isentos da taxa de inscrição.

Já os não associados pagam
R$ 10,00 para disputarem uma modali-
dade, e se forem competir em mais de
um esporte, pagam mais R$ 5,00 por
cada inscrição. Cada pessoa pode com-
petir em quantas modalidades quiser.
Premiação – Em cada esporte, haverá
troféu para o campeão, e medalhas para o
segundo e terceiro lugares. Serão também
sorteados itens de material esportivo por
modalidade e ao final, a Associação vai sor-
tear um aparelho de DVD entre os associ-
ados campeões em cada esporte.

O presidente da Aslemg, Sebastião
Aleixo de Souza Filho, participou, nos
dias 13 e 14 de julho, do XVIII Encon-
tro da Federação Nacional dos Servido-
res dos Poderes Legislativos Estaduais e

Aslemg participa de Encontro da Fenal

31/7 a 4/8 – Eliane Aparecida
(bijouterias, blusas e bordados)
7 a 11/8 – Crist Modas (moda ba-
nho, mesa e acessórios)
14 a 18/8 – Original Medicina Estética
(clínica de Medicina estética) – será ofe-

recido gratuitamente aos interessados o cál-
culo do Índice de Massa Corporal (IMC)
Valores – A diretoria da Aslemg infor-
ma as novas condições para ocupação
semanal do Espaço de Exposições: R$
20,00 para associados e R$ 30,00 para

Veja a agenda do Espaço de Exposições para agosto
conveniados e nas datas comemorativas
(Dia dos Pais, Namorados, Páscoa e Na-
tal): R$ 30,00 (associados) e R$ 40,00
(conveniados).

Se você, associado, tiver interesse
em mostrar suas habilidades, seja crian-

do Distrito Federal (Fenal). No encon-
tro realizado em Macapá, capital do
Amapá, foram debatidos temas como
“o Legislativo e a Educação” e
“Sindicalismo de Estado” além da con-

juntura nacional e a situação dos traba-
lhadores dos Poderes Legislativos. Como
resultado dos trabalhos,  foi aprovada
ao final do encontro a Carta de Macapá,
documento que traz as seguintes resolu-
ções:

1 – Repudiar a tentativa de apro-
vação da PEC 157, de 2003, que visa
instalar o Congresso Revisor em 2007,
com a finalidade de, mais uma vez, re-
duzir os direitos adquiridos pelos traba-
lhadores do serviço público na Consti-
tuição de 1988.

2 – Repudiar os estudos que vêm
sendo elaborados por assessorias dos
principais candidatos à Presidência da
República, visando, novamente, instituir
profundas modificações na Previdência
Social, ampliando a idade para aposen-
tadoria para 65 anos, entre outras medi-
das prejudiciais aos trabalhadores do ser-
viço público.

3 – Apoiar o Projeto de Lei de

autoria do Senador Paulo Paim (PT-RS),
em tramitação no Congresso Nacional,
visando extinguir o Fator Previdenciário.

4 – Reafirmar a campanha pela anu-
lação da Reforma da Previdência, con-
forme já decidido no Encontro de
Florianópolis, sendo imprescindível o
engajamento de todas as entidades
filiadas.

5 – Reafirmar a posição da cate-
goria em defesa do concurso público,
para todos os cargos, como única for-
ma de provimento dos cargos na admi-
nistração pública e, assim, lutar contra a
terceirização nos serviços públicos, a
qualquer título.

Além de Minas Gerais, participa-
ram do encontro entidades representan-
do os estados do Acre, Alagoas,
Amapá, Distrito Federal, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia, Santa Catarina e
São Paulo.

Quando entrar setembro e a pri-
mavera, uma boa nova surge para os as-
sociados: começam os Jogos de
Integração da Aslemg. Como o próprio
nome diz, a proposta da competição é
integrar os servidores da Assembléia,
associados ou não, independentemente
de idade. Por isso, foram escolhidas
modalidades esportivas voltadas para di-
ferentes faixas etárias: futebol society,
futsal, vôlei e peteca para os mais “ani-
mados”; além de xadrez, truco, sinuca,
ping-pong e damas, para quem quer pra-
ticar esporte, mas sem se cansar muito.
Inscrições – Os jogos são abertos para
todos os servidores da ALMG. Os inte-
ressados podem se inscrever, até o dia

Tião e outros representantes das entidades participantes do encontro da Fenal

A Aslemg sempre realiza competições esportivas entre seus associados

do ou repassando alguma novidade,
e queira divulgar, procure o setor de
convênios da Aslemg e informe-se
sobre os procedimentos necessários
para a ocupação do Espaço de Ex-
posições.
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Planos corporativos de celular são oferecidos pela Aslemg
Por meio de convênio com a Aslemg, as operadoras de telefonia móvel Telemig Celular e Tim oferecem seus respectivos planos corporativos

aos associados. São oferecidas condições especiais para uso de linhas de telefone celular e até mesmo na aquisição do aparelho telefônico. Veja
abaixo um quadro comparativo com as condições oferecidas por cada operadora:

Condições 
 

Operadora 

Nº de 
linhas 

Vr. da 
assinatura

Valor do minuto Aparelhos telefônicos 

Telemig 
Celular 

Duas* R$ 15,00 R$ 0,29 – fone fixo ou outro 
da operadora;  
R$ 0,69 – outras operadoras 

Usuário tem que comprar o 
aparelho. Estão em promoção os 
modelos: Nokia 6060 – R$ 99,00; 
Sony Erikson K300 – R$ 149,00; 
Motorola LG – R$ 199,00; Nokia 
1110 – R$ 1,00  

Tim Três R$ 32,00, 
com cem 
minutos 

R$ 0,35, quando exceder 
cem minutos; membros do 
Plano Corporativo da 
Aslemg não pagam ligações 
entre si 

Usuário tem direito a um aparelho 
em regime de comodato. É 
oferecido um único modelo de 
celular, Gradiente GC202X. 

 

Convênios

Novo convênio
Recreio BH Veículos
Avenida Barão Homem de Melo, 3535 – Estoril – Fone: 3444-9000
Desconto em folha para pagamento de peças e serviços

Associada transforma hobby em fonte de renda
Perfil

O que, no início funcionava apenas
como uma terapia ocupacional, transfor-
mou-se numa segunda fonte de renda.
Isso foi o que se passou com a servidora
da Assembléia e associada da Aslemg,
Maria de Lourdes Fernandes, da área de
Informática. Lourdinha, como é conhe-
cida, conta que, em 2003, fez cursos para
aprender a fazer sabonetes decorativos.
A partir daí, ela e sua única filha come-
çaram juntas a fabricar esses sabonetes,
para ocupar o tempo ocioso.

Como o produto teve boa aceita-
ção, as duas ampliaram a produção, fa-
bricando também sais de banho, sabo-
nete líquido e ainda bijouterias. Funcio-
nária do Legislativo e sócia da Aslemg

desde 1987, Lourdinha diz que, hoje,
entre seus produtos, fabricados geral-
mente sob encomenda, tem lugar uma
linha diferenciada, que inclui, entre ou-
tros: sabonetes em barra com funções
terapêuticas; sabonetes infantis, em for-
mato de bichinhos; e outros sob medi-
da para festas, casamentos.

Modesta, Maria de Lourdes
Fernandes afirma que não é muito boa
na área de vendas. Por isso, tem contado
com o apoio da Aslemg, que oferece o
Espaço de Exposições, ao lado da can-
tina, para que ela mostre seus produtos.
Lourdinha diz que, pelo menos, duas
vezes por ano, apresenta suas novidades
em sabonetes e bijouterias no local.Lourdinha expõe seus produtos na Aslemg


