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Está chegando o grande dia! Festa de Natal
será em 12 de dezembro, no Círculo Militar

Prepare-se para um grande even-
to! No dia 12 de dezembro, terça-feira,
a partir das 19 horas, a Aslemg, em par-
ceria com a Cofal, promove a Festa de
Natal dos Servidores. Mesmo já sendo
uma comemoração tradicional no calen-
dário dos funcionários do Legislativo
mineiro, a festa, este ano, vem repleta de
novidades. A primeira delas diz respeito
ao local: em vez do estacionamento da
Assembléia, a festa será realizada no Sa-
lão de Festas do Círculo Militar, que fica
a apenas quatro quarteirões da ALMG,
na Avenida Raja Gabáglia, 350 -
Gutierrez (início do quarteirão acima da
Padaria Boníssima).

Só a mudança de local, por si só,
propicia uma série de vantagens que tra-
rão maior conforto para os participan-
tes: não mais ocorrerão problemas em
caso de chuva (como já houve em anos
anteriores); os banheiros são bem equi-
pados (não são banheiros químicos); ha-
verá segurança do lado de fora do clube
para vigiar os carros; os presentes pode-
rão permanecer na festa até depois das
24 horas, contando com música ao vivo
e DJ, sem problemas com o barulho,
uma vez que o local conta com isola-
mento acústico; sem falar que a entrada
no Salão é restrita, o que torna a festa
muito mais segura e aconchegante.

Jantar –Mas as mudanças na festa
não param por aí. Em vez de
barraquinhas, onde as pessoas compra-
vam comida e bebida nas festas passa-
das, serão servidos salgados e doces e
um jantar de confraternização, que terá
o seguinte cardápio: escalope de filé ao
molho madeira com champignon,
rolinho de frango com tomate seco ao
molho de queijo, rondeli com creme de
milho, arroz Branco e salada verde.

Por se tratar de um evento diferenci-
ado, optou-se pela cobrança de ingresso,
que cobrirá parte das despesas com o car-
dápio a ser servido. Já as bebidas serão
vendidas na festa, a preço de custo. Serão
vendidos apenas refrigerante e cerveja em
lata e água mineral, sendo que os partici-
pantes poderão entrar com outras bebi-
das, se quiserem, sem custo adicional.

Ingressos –O associado da
Aslemg ou da Cofal poderá obter seu
convite, por apenas R$ 10,00, na Asso-
ciação, a partir do dia 4 de dezembro
até o dia 11, véspera da festa. Esse pre-
ço, obtido graças ao subsídio oferecido
pelas duas entidades, vale também para

Com previsão de término para
o dia 4 de dezembro, segunda-feira,
quando serão disputadas as finais na
sinuca, os Jogos de Integração da
Aslemg já têm campeões em seis das

Seis das oito modalidades dos Jogos
de Integração já têm campeões

oito modalidades disputadas: xadrez, a
primeira concluída; futebol society,
ping-pong, dama, futsal e truco. Falta
também a conclusão do torneio de pe-
teca, prevista para a quarta-feira (29/

11). Para entrega dos troféus e meda-
lhas, a Associação já programou o
Happy dos Campeões, no dia 6 de
dezembro, a partir das 18 horas, na
Cantina. Não perca! Páginas 2 a 4

o dependente devidamente identificado
e cadastrado, sendo que crianças até 10
anos não pagam ingresso. Já os não-as-
sociados nem da Aslemg ou da Cofal

também poderão adquirir seu convite
por R$ 20,00, preço extensivo para o
associado que quiser comprar o ingres-
so no próprio dia da festa.

Tabuleiro  com cronômetro para marcar tempo de partida Jogo do torneio de futebol society, no Dom Orione
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Torneios de seis modalidades já têm campeões
Das oito modalidades em dis-

puta nos Jogos de Integração, seis já
tem campeões: xadrez, a primeira a
ser finalizada; futebol society, ping-
pong, dama, futsal e truco. No tor-
neio de futebol society, realizado no
Campo Dom Orione (Pampulha),
faltando ainda uma rodada para o
fim, a Segurança I já se sagrou cam-

peã por antecipação. No último sába-
do (25/11),  a equipe venceu a
Consultoria pelo placar de 11 x 2. Com
esse resultado, a Segurança I chegou a
15 pontos, sem possibilidade de ser al-
cançado pelos rivais. Em segundo lu-
gar no torneio, com 12 pontos, está o
time da Informática, que não precisou
jogar no sábado, uma vez que a equi-

Diretoria da Aslemg faz balanço de 2006
Estamos chegando ao fim de mais

um ano, portanto, uma hora propícia
para reflexão sobre os erros e os acertos
dentro desse espaço de tempo. Apesar
de a nova diretoria ter apenas oito me-
ses de atuação à frente da Aslemg, é
possível fazer-se um balanço sobre o que
foi o ano de 2006 para a entidade. En-
tendemos que uma boa maneira de se
fazer essa avaliação é comparar as pro-
postas lançadas antes da posse e o que
foi feito no sentido de sua concretização.

Refrescando a memória dos asso-
ciados, abaixo estão os objetivos traça-
dos pela  Chapa Consolidação à epoca,
e o respectivo comentário sobre o enca-
minhamento dado pela diretoria, até o
presente momento, e avaliação quanto
ao cumprimento da proposta:
1. Convocação de assembléia-geral no

prazo máximo de três meses após a
posse, para que os associados deci-
dam sobre a destinação dos lotes e
do ginásio do Buritis (ação realizada,
com convocação de assembléia geral,
no dia 28 de junho);

2. Continuidade das melhorias na cantina e
lanchonete, para otimizar os serviços e
oferecer maior conforto aos usuários
(cantina ampliou horário de funciona-
mento; passou a oferecer novos pro-
dutos, como café da manhã self-service,
entrega de lanches; além de divulgar
melhor outros serviços prestados pela
lanchonete, tais como encomendas de
salgados, doces para festas);

3. Término do processo de
informatização da administração, can-
tina e lanchonete, para agilizar o aten-
dimento ao associado (essa ação já foi
iniciada com a troca de vários com-
putadores, inclusive dos caixas; a Di-
retoria planeja para o início de 2007
dar seqüência a este processo);

4. Manutenção e ampliação das ofertas

de convênios de qualidade, por meio
de acompanhamento permanente e
melhor divulgação (convênios da
Aslemg vem aumentando substanci-
almente e obtendo divulgação men-
sal no Jornal);

5. Melhoria e dinamização do atendimen-
to nas dependências da Associação
(outro objetivo que vem sendo per-
seguido, mas que ainda não foi plena-
mente atingido);

6. Melhoria do acesso à administração da
Aslemg, para maior conforto do asso-
ciado, sobretudo dos idosos e porta-
dores de deficiência (falta também fa-
zer algumas reformas estruturais para
que essa proposta seja contemplada);

7. Melhoria dos processos de comuni-
cação, utilizando os meios impressos
e eletrônicos disponíveis, para facili-
tar a interação entre o associado e a
Aslemg (o Jornal da Aslemg contri-
buiu para atingir em parte a esse ob-
jetivo, mas falta ainda melhorar outra
ferramenta fundamental que é o site
da entidade);

8. Manutenção e ampliação das ativida-
des esportivas (um importante passo
foi dado com a realização dos Jogos
de Integração, que contou com ex-
pressiva participação dos servidores;
outra atividade importante foi a ca-
minhada ecológica na Semana do Ser-
vidor, mas é preciso atuar mais agres-
sivamente nessa área);

9. Promoção de atividades culturais e
facilitação do acesso a jogos, espetá-
culos, peças de teatro e cinema, por
meio de aquisição prévia de ingres-
sos, organização de caravanas etc (ob-
jetivo não atingido);

10. Incremento do Happy Hour (os vá-
rios Happys temáticos realizados
pela Aslemg neste ano, com grande
participação dos servidores, provam

que essa proposta foi atendida; falta
apenas desenvolver parcerias para
torná-los mais rentáveis);

11. Manutenção da gestão colegiada nas
decisões da Diretoria (todas as deci-
sões importantes são tomadas em
conjunto pelo presidente e diretores);

12. Manutenção da parceria com o
Sindalemg, a Aplemg e os Represen-
tantes dos Servidores junto ao CAP,
na defesa dos direitos dos servidores
(a Aslemg tem sempre feito contatos
com essas entidades visando reforçar
a atuação conjunta das entidades);

13. Implantação, em conjunto com o
Representante dos Servidores Apo-
sentados e com a Aplemg, de servi-
ços direcionados aos associados apo-
sentados (trabalho iniciado com pes-
quisa junto a esse público e Happy
Hour especial para os aposentados);

14. Manutenção da parceria com o
Sindalemg, a Aplemg e a Cofal na
realização das festas Junina e de Na-
tal dos servidores e no patrocínio ao
Coral da ALMG (a Aslemg sempre
procura parcerias na realização des-
ses eventos);

15. Manutenção do intercâmbio com
outras associações e sindicatos de ser-
vidores públicos, para conhecer e
aproveitar as experiências de interes-
se dos servidores da ALMG (a
Aslemg participou este ano de um
encontro da Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legislativos
Estaduais e do Distrito Federal – Fenal,
mas é necessário ampliar essa atuação)

Como se vê, tem sido dado um bom
encaminhamento à maior parte das pro-
postas originais, mas é preciso melhorar
em várias áreas. Enfrentamos algumas difi-
culdades (financeiras, estruturais), mas, com
o apoio dos associados, temos convicção
de que poderemos avançar muito mais.

pe da Comunicação não compare-
ceu. No outro jogo da rodada, a Ta-
quigrafia foi derrotada por 4 x 2
pelaSegurança II, que agora chega a
9 pontos. Agora, Informática, com
12 pontos, Segurança II e Cofal,com
9 pontos, lutam, na última rodada,
no dia 2 de dezembro, pelos 2º e 3º
lugares da competição.

Jogos de Integração
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Mesmo prejudicados com ausência de algumas
equipes, torneios de futsal e truco estão concluídos

Jogos de Integração

Com o encerramento do torneio
de futsal, ficou assim a classificação fi-
nal: 1º lugar –Segurança, com 12 pontos
e 21 gols de saldo; 2º lugar – Presidên-
cia, com 12 pontos e 12 gols de saldo; e
em 3º, a Informática, também com 12
pontos e 8 gols de saldo. A ocorrência
de vários W x O trouxe prejuízos ao
torneio, uma vez que muitas equipes es-
tavam empatadas em pontos e o crité-
rio de desempate seria pelo saldo de gols.
Esses times esperavam golear para ob-
terem melhor saldo, o que não foi pos-

Com a participaçao de 18 compe-
tidores, terminou, na terça-feira (14/11),
o torneio de ping-pong. A medalha de
ouro ficou com o associado José Rena-
to Olivé que venceu por 3x1 o também
associado Paulo Daniel Godoy. Na de-
cisão do 3º lugar, o servidor Antônio
José Calhau venceu o associado Fernando
Maia por 3 x 0.
Dama – De forma invicta, o associa-

sível devido à ausência de seus adversá-
rios. Quando a equipe vence por W x O,
ela soma os três pontos pela vitória, mas
pontua apenas um gol.
Truco –Também prejudicado pela ocor-
rência de W x O, o torneio de truco foi
realizado na Cantina da Aslemg, na penúl-
tima semana de novembro, e obteve a se-
guinte colocação: em 1º lugar ficou a du-
pla formada por Toninho e Valdir; Mar-
celo e Marcelo Brigolini ficaram com a me-
dalha de prata, enquanto que a dupla
Pablo/José Ademir chegou em 3º lugar.

Além de participar de uma grande
comemoração, o associado irá concor-
rer a vários prêmios. A associação e a
Cofal vão oferecer vários prêmios, en-
tre eles: duas  TVs Philco de 29 polega-
das, tela plana; duas TVs Toshiba, de 21
polegadas; DVDs com karaokê da
Philips. Parte dos prênios da Aslemg será
sorteada somente entre os que estiverem
presentes na festa, como forma de esti-
mular a participação. O sorteio será fei-
to no intervalo da banda, antes do início
do jantar.
Banda, DJ e Papai Noel – Duas atra-
ções musicais animarão a festa: Gilvan
Miguez e banda; e DJ Gustavo, com som
mecânico e telão com videoclips. Em
outro ambiente, Papai Noel, que com-
parece sempre nas festas de Natal da
Aslemg, distribui brindes para as crian-

Associados concorrem a prêmios na Festa de Natal
ças, que poderão ainda tirar fotos grátis
com o Bom Velhinho. Um fotógrafo
ficará à disposição.

Quanto à capacidade do salão, a
Aslemg informa que o ambiente com-
porta 400 pessoas sentadas, dispostas em
100 mesas (mesmo número das festas
anteriores). Por se tratar de uma festa de
confraternização, não haverá reserva de
lugar. Apenas será permitido que uma
pessoa guarde somente uma mesa. Essa
medida tem como objetivo evitar que
fiquem mesas vazias reservadas enquan-
to outras pessoas, que cheguem mais
cedo, tenham de ficar em pé.

A Aslemg e a Cofal contam com a
presença de todos, para que a festa de Natal
neste novo formato se torne um sucesso
entre os eventos de confraternização dos
servidores da Assembléia Legislativa.

do Hildécio Souza tornou-se o cam-
peão do torneio de dama, disputado
entre sete participantes. No dia 20/11,
foi concluída a competição com a re-
alização de rodada-desempate entre os
associados Said Pontes e Adalberto
Parreira. O primeiro venceu a partida
e ficou com a medalha de prata, en-
quanto o bronze ficou para Adalberto
Parreira.

18 participantes concorrem
no torneio de ping-pong

Partida do torneio de ping-pong, realizado na Cantina da Aslemg

O torneio de futebol society foi disputado por sete equipes
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Jogos de Integração

Sinuca e peteca seguem na disputa
Bola na caçapa! Entre os torneios

que a Aslemg realiza nos Jogos de
Integração, um dos mais animados é o
de sinuca, disputado no “Ponto Chic
Bilhares”, que fica na avenida Presidente
Carlos Luz, 452, Caiçara. Tendo se inici-
ado no dia 27 de novembro, às 19 ho-
ras, com a disputa de 17 participantes
divididos em três chaves, a competição
prosseguiu no dia 28, já com a classifica-
ção de 12 para a 2ª fase.

O torneio prossegue na quinta-fei-
ra (29), com os disputa em duas chaves
de seis sinuqueiros jogando entre si. Clas-
sificam-se os três primeiros de cada chave
para a fase final. Nessa última, que será
realizada na segunda-feira (4/12), os seis
classificados também jogam uns contra

os outros, sagrando-se campeão o que
obtiver maior pontuação.

Até o momento, os sinuqueiros que
mais se destacaram foram os três invic-
tos na competição, José Jurani e José
Drummond, com cinco vitórias cada um;
e Eduardo Carneiro, com quatro vitóri-
as. Classificaram-se para a 2º fase os se-
guintes participantes:
Chave A: 1º lugar – Eduardo Carnei-
ro, com quatro vitórias; 2º – Ivan Soa-
res, com três vitórias; 3º – Said Pontes,
com duas vitórias; 4º – Dawson Rossi,
com uma vitória; Chave B: 1º – José
Jurani, com cinco vitórias; 2º –
Georgino Oliveira, com três vitórias
(222 pontos marcados); 3º – Keta, com
três vitórias (188 pontos marcados); 4º

Happy Hour entrega premiação aos
campeões dos Jogos de Integração

Para coroar os Jogos de Integração
como um evento que fez jus ao nome,
mobilizando servidores da ALMG de
diferentes áreas e idades, a Aslemg pro-
move o Happy Hour dos Campeões. A
festa, que acontece na próxima quarta-feira
(6/12) na Cantina da Aslemg, a partir das
18 h, pretende marcar o encerramento dos
jogos, promovendo a confraternização
entre os participantes. No evento, serão
entregues as medalhas e troféus aos cam-
peões, vices e terceiros lugares de todas
modalidades, bem como prêmios aos
participantes que mais se destacaram in-
dividualmente. Também no dia, será sor-
teado um DVD entre os campeões de
cada modalidade.

Espaço de Exposições –
mês de dezembro:

– Ricardo Barbosa, com três vitórias
(184 pontos marcados); Chave C: 1º –
José Drummond, com cinco vitórias;
2º – Antönio José Calhau, com quatro
vitórias; 3º – André Naves, com três
vitórias; 4º – Ricardo Bernardes, com
duas vitórias
Peteca – O torneio de peteca tem, até
o momento, a liderança da dupla Marco
Aurélio e Cléber. A competição está sen-
do realizada no Ginásio da Aslemg, que
fica na rua Manila, 425 – bairro Estrela
Dalva, todas as quartas-feiras, a partir das
19 horas. Na quarta-feira (29/11), acon-
tece a última rodada, com os seguintes
jogos: 19 horas – Márcio/Carlos X Wa-
shington/Leonardo; e 19h50 – Marco
Aurélio/Cléber x Ivan/Theotônio.

Aslemg adere ao “Natal
sem Fome dos Sonhos”

A aslemg aderiu à campanha ‘Na-
tal sem Fome dos Sonhos‘, promovida
pela Ação da Cidadania. A partir do dia
4 de dezembro, a Cantina vai contar com
um posto de arrecadação de livros
infanto-juvenis e de brinquedos. Tam-
bém no local, serão vendidas as camise-
tas da campanha, criadas por Ziraldo, por
apenas R$ 15,00 (camiseta branca) e
R$20,00 (preta).

Nos seus treze anos de existência, a
Ação da Cidadania teve como principal
desafio chamar a atenção da sociedade
brasileira para a problemática da fome e
da miséria. Neste ano, a campanha dá
um passo histórico, com a mudança de
paradigma. A luta agora se renova pela
Educação e Cultura para a geração de
renda.

Vocë, que é associado da Aslemg,
não pode ficar de fora dessa iniciativa.
Faça esse gesto de solidariedade!

O torneio de sinuca, realizado no “Ponto Chic”,  foi um dos mais movimentados dos Jogos; nas fotos, alguns dos participantes

A Cantina abre espaço para a realização de vários happys ao longo do ano

* De 4 a 8/12 – Dulce Maria Chaves
Lima (roupas e bordados) e Katia
Aquino Reis Gastaferro (roupas
íntimas)

* De 11 a 15/12 – Solange Ferreira
(cosméticos e bolsas) e Antônio
Carlos Magalhães (venda de CDs
“O Cravo e a Rosa”)

* De 18 a 22/12: Elisa de Castro
Torres (peças íntimas) e Maria
Auxiliadora Queiroga (bijuterias)

NOVOS CONVÊNIOS

• Maria Chocolate – Comércio de
produtos alimentícios, artigos
de festas e cursos de culinária
Rua Timbiras, 1940, Loja 01  –
Lourdes
Fone: 2112-4955
Desconto em folha 

• Dra. Letícia Couto e Silva e
Mello – Psicóloga
Rua Ceará, 211/Sala 203 – Santa
Efigênia
Fone: 3241-1371
Tabela CBHPM

• Opus – Livraria e Papelaria
Rua Rodrigues Caldas, 174 – Santo
Agostinho
Fone: 3291-4534
Desconto em folha


