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Após dois meses de disputa em oito modalidades,

encerram-se os Jogos de Integração da Aslemg
Depois de mais de dois meses e

meio de competições (de 16 de setem-
bro a 4 de dezembro), foram concluí-
dos, no dia 6 de dezembro, os Jogos
de Integração da Aslemg. Servidores do
Legislativo mineiro de diferentes áreas
se mobilizaram para participar, jogan-
do ou torcendo, o que foi fundamental
para o sucesso do evento. O final do
torneio foi coroado pelo Happy Hour
dos Campeões, no qual foram premia-
dos, com troféus,  os campeões, vice-
campeões e terceiros colacados das oito
modalidades disputadas: futebol society,
futsal, peteca, xadrez, truco, sinuca, ping-
pong e damas, bem como os atletas que
se destacaram individualmente. Veja

matéria na página 3

Até a edição de dezembro do Jor-
nal da Aslemg, ainda faltavam ser con-
cluídas as disputas em três modalida-
des – peteca, sinuca e society (apesar
dessa última já ter campeão por anteci-
pação). Veja o retrospecto dessas com-
petições:
Peteca – Com a participação de 6 du-
plas, o torneio de peteca, disputado no
Ginário da Aslemg, foi concluído no
dia 29 de novembro. Campeã invicta e
por antecipação, a dupla Marco Auré-
lio Bonfim/Cléber Moreira venceu, por
2 x 0 (parciais de 12x05; 12x07) na últi-
ma rodada, Ivan Soares e Theotônio
Marques, que terminaram em 4º lugar.
Na disputa do 2º lugar, venceu a dupla
Márcio Juliano/Carlos Navarro,
ganhandode Washington Barbosa e
Leonardo Bergson por 2 x 0 (parciais
de 12x01;12x02), ficando esses últimos
com a medalha de bronze.
Sinuca – Último torneio a se encerrar,
no dia 4 de dezembro, a sinuca teve a

seguinte classificação: em 1º lugar, José
Drummond, invicto na fase final, com
cinco vitórias; em 2º, José Jurani (qua-
tro vitórias); na 3ª colocação, Eduardo
Naves, com duas vitórias, vencendo
Ricardo Gonçalves (4º colocado) nos
critérios de desempate. Depois, com
uma vitória, ficaram Antônio Calhau e
Ivan Soares.

Apesar de ser um dos torneios
mais rápidos entre os disputados nos
Jogos de Integração (de 27/11 a 4/12),
o de sinuca foi um dos mais animados,
contando com a participação de 17
sinuqueiros. Os atletas foram divididos
em três chaves, com a classificação de
12 para a 2ª fase, e posteriormente, de
seis entre os 12. Ao final, esses seis dis-
putaram entre si.
Society – Apesar de já ter como cam-
peão por antecipação a equipe da Se-
gurança I, o torneio de futebol society
só foi encerrado no dia 2 de dezem-
bro, com dois jogos marcados e um
realizado. Na última rodada, a Segurança
II venceu a equipe da Informática por
5 x 2. No outro jogo, a Consultoria com-
pareceu com número inferior ao per-
mitido para o início da partida, e por
isso, a outra equipe na disputa, a Cofal,
venceu por W x O.

O torneio de society teve a seguin-
te classificação final: 1º – Segurança I
(18 pontos); 2º – Segurança II (12 pon-
tos e 0,42 gols average entre os empa-
tados; 3º – Informática (12 pontos, 0,28
gols average e vitória no confronto di-
reto com a Cofal); 4º – Cofal (12 pon-
tos, 0,28 gols average e derrota para a
Informática); 5º – Taquigrafia (6 pon-
tos); 6º – Comunicação (3 pontos); e
7º – Consultoria (nenhum ponto). Mesa com troféus entregues aos campeões

Alguns participantes do Torneio de Sinuca

Atletas que se destacaram no futebol society
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Com eventos, Aslemg oferece opção

de lazer aos associados
Uma vez definidos com clareza os

papéis de cada uma das entidades que
atendem o servidor do Legislativo mi-
neiro, e conseqüente consolidação no tra-
balho delas, coube à Aslemg se
reposicionar. Esse reposicionamento in-
dicou o caminho que a Aslemg vem per-
seguindo nos últimos anos – de ser uma
entidade menos sindical e mais voltada à
cultura, ao esporte, ao lazer e à confra-
ternização de seus associados.

Imbuída desse propósito, a Asso-
ciação vem buscando, de diferentes ma-
neiras, atender a essas expectativas atra-
vés dos eventos que promove, a maior
parte em sua Cantina. Em 2006, foram
inúmeros os Happy Hours, comemoran-
do datas festivas, como dias dos namo-
rados, pais, mães, servidores, Copa do
Mundo, festa junina, páscoa, entre outros.

Uma novidade neste ano foi o
Happy especial para os aposentados, em
outubro, que proporcionou a esse pú-
blico atrações como um grupo de
chorinho e um de dança de salão. Isso
mostra que o Happy Hour se renova,
apesar de já ter se tornado uma tradição,

ao promover a confraternização de co-
legas de trabalho que encontram ali um
espaço aprazível para o bate-papo e a
descontração.

Também na Cantina é que foram
realizados encontros culturais, como o
“Chá com Palavras”. Nesses eventos, os
servidores interessados assistiam a filmes
consagrados e promoviam o debate so-
bre obras da literatura.

Mas talvez a grande novidade em
2006 tenha sido o redesenho da Festa de
Natal dos servidores. Cercada de muita
expectativa, a festa acabou obtendo gran-
de êxito, com venda esgotada de ingressos
e lotação completa do Salão de Festas do
Círculo Militar. Esse sucesso desmente a
tese de que o servidor da Assembléia, em
seus momentos de lazer, não gosta de en-
contrar com colegas de serviço. Pelo con-
trário, se há espaços adequados, com boa
infra-estrutura, os servidores comparecem
em massa e gostam muito.

Na área esportiva, a novidade do
ano foram os Jogos de Integração, que
a Aslemg promoveu de setembro a de-
zembro. Foram oito modalidades espor-

tivas em disputa, com expressiva parti-
cipação tanto de associados quanto de
não associados. Ao final, houve também
o Happy Hour dos Campeões, quando
foram entregues medalhas, troféus e prê-
mios aos participantes, que também com-
pareceram em peso.

Retomando outra atividade que
andava sumida no calendário da Aslemg,
foi promovida, abrindo a Semana do
Servidor, em outubro, uma caminhada
ecológica. Realizada no município de
Cachoeira do Campo, trecho da Estra-
da Real, a caminhada atraiu associados e
dependentes de várias idades e setores
da Casa, que apreciaram a beleza do lo-
cal e o contato com a natureza.

Todos esses eventos realizados
mostram que a diretoria da Associação,
mais do que nunca, tem colocado como
prioridade máxima a integração e a con-
fraternização não só dos associados, mas
de todos os servidores. É através do es-
porte, da cultura, do lazer, do  entreteni-
mento, que a entidade quer unir essa ca-
tegoria tão eclética e díspar, e ao mesmo
tempo, tão alegre e criativa.

Obras emergenciais tentam resolver problemas crônicos
Administração

Devido a problemas crônicos em
diversos pontos do prédio da Aslemg, a
diretoria da entidade se viu na obriga-
ção de empreender algumas obras de
caráter emergencial para evitar danos
maiores. À frente desse trabalho,o novo
diretor financeiro da Associação, Hélio
Ferreira dos Santos, informa nesta edi-
ção quais são os pontos problemáticos,
as ações encetadas, o motivo e em que
estágio se encontram:
• Telhado da lanchonete – o telhado foi

reformado efetuando-se a troca de
algumas telhas e foram efetuados re-
paros nos rufos e calhas, acabando
com os vazamentos constantes que
ocorriam a cada período de chuvas;

• Área dos fundos da cantina – a área de
serviço da cantina passou por uma
grande obra, com troca da cobertura,
reforma da rede elétrica, serviços de
acabamento de reboco, azulejo e pin-

tura. Também foram reformados os
banheiros dos funcionários. Essa obra,
além de resolver um grande proble-
ma de infiltração que existia na área,
melhora as condições de trabalho dos
funcionários, deixando o ambiente
adequado às normas da vigilância sa-
nitária

• Parte elétrica da cantina e da lanchone-
te – foram feitos alguns reparos na
rede elétrica e de computador dos cai-
xas da lanchonete e troca de algumas
tomadas e de fiação. Aproveitamos
para revisar a rede existente visando
prevenir acidentes como curtos circui-
tos ou até mesmo incêndio;

• Laje do 2º andar – com a chegada do
tempo chuvoso, todos foram pegos
de surpresa com a inundação de vári-
os cômodos no 2º andar do prédio
da Aslemg. Isso ocorreu porque havia
uma trinca na laje, a qual foi vedada

por completo, além de ter sido provi-
denciada a cobertura dos pilares e de
parte do piso da laje onde a água fica-
va empossada;

• Boiler – foi trocado o boiler (reser-
vatório metálico em um sistema de aque-
cimento solar), que por ser muito antigo,
não estava funcionando a contento;

Além dessas obras emergenciais, a
Aslemg providenciou ainda a troca de
alguns computadores e impressoras, que
estavam muito obsoletos e provocando
um impacto negativo no atendimento
aos associados. De acordo com o dire-
tor financeiro, os próximos passos ago-
ra serão arrumar a porta da Cantina, já
bastante enferrujada e difícil de abrir e
fechar; e adequar o banheiro da lancho-
nete. A proposta da diretoria é trabalhar
com planejamento, agindo de forma
preventiva para evitar acontecimentos
inesperados.
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Happy dos Campeões premia participantes e

promove confraternização entre eles

Jogos de Integração

Com a Cantina lotada de atletas e
torcedores dos Jogos de Integração, a
Aslemg promoveu, no dia 6 de dezem-
bro, às 18 horas, o Happy Hour dos
Campeões. No evento,   animado pelo
Trio Zeferino (famoso grupo de forró
de Pernambuco), foram entregues tro-
féus aos campeões, vice-campeões e ter-
ceiros colocados das modalidades dis-
putadas. Nos esportes coletivos (futebol
society e futsal), os atletas dos três times
primeiros colocados também receberam
medalhas. Ainda foram premiados com
medalhas os participantes que mais se
destacaram individualmente. Foi sortea-
do um aparelho de DVD entre os asso-
ciados que se sagraram campeões em
qualquer uma das oito modalidades dis-
putadas. O felizardo que levou para casa
o DVD foi o associado Cléber Moreira
(campeão da peteca).

Veja a lista dos premiados por
modalidade:
• Society – a equipe da Segurança I levou
a taça e as medalhas pelo conquista do cam-
peonato de society; os atletas da Segurança
II ficaram com o troféu e as medalhas de
prata, e os da Informática, com as meda-
lhas de bronze e o troféu pelo 3º lugar.
Destaque individuais: Robson – Seguran-
ça I (goleiro); Paulo Sérgio – Segurança I
(artilheiro e melhor jogador).
Futsal – A taça e as medalhas pelo 1º
lugar nessa modalidade foram entregues
à equipe da Segurança; o time da Presi-
dência ganhou os prêmios pelo 2º lugar
e a Informática, os do 3º. Destaques in-
dividuais: Robson – Segurança (goleiro);
Filipe – Aslemg (artilheiro) e Wagner –
Aslemg (melhor jogador).
• Dama – O associado Hildécio Souza le-
vou o troféu de campeão do torneio, en-
quanto os também associados Said Pontes
e Adalberto Parreira ficaram com os prê-
mios pelo 2º e 3º lugares, respectivamente.
• Peteca – A dupla formada por Marco
Aurélio Bonfim e Cléber Moreira foi pre-
miada com a taça de campeã invicta e
por antecipação; Márcio Juliano e Carlos
Navarro levaram o troféu de vice-cam-
peões enquanto Washington Barbosa e
Leonardo Bergson, o da 3ª colocação.
• Ping-pong – A taça de campeão fi-
cou com o associado José Renato Olivé;
o de vice-campeão foi entregue ao tam-

bém associado Paulo Daniel Godoy, e
o de 3º lugar ficou para o servidor An-
tônio José Calhau.
• Truco – Com a conquista do 1º lugar, a
dupla formada por Toninho e Valdir le-
vou a taça de campeão; Marcelo e Marce-
lo Brigolini ficaram com o troféu pela 2ª
colocação, enquanto a dupla Pablo e José
Ademir ganhou o prêmio do 3º lugar.
• Sinuca – José Drummond levou a taça
de campeão; o troféu pelo 2º lugar, fi-

cou com José Jurani; e o de 3ª colocado,
com Eduardo Naves.
• Xadrez – O servidor José Edson rece-
beu a taça de campeão, invicto; o associa-
do Said Pontes, premiado na dama, ficou
também com o troféu de vice-campeão
no xadrez; e o servidor Marcos Emídio
conquistou o prêmio pelo 3º lugar.

Além dos prêmios pelos melhores
desempenhos nos torneios, outros par-
ticipantes receberam medalhas por terem

se destacado individualmente. Foram
estes os ganhadores: participação femi-
nina: Raissa Rosana (xadrez) e Aline Par-
reira (ping-pong); atletas mais jovens:
Henrique Parreira (ping-pong) e Alexan-
dre Baeta (Society/Taquigrafia); partici-
pação especial: Adalberto Parreira (xa-
drez, dama, ping-pong, futsal e society)
e Ivan Soares (sinuca e peteca) e agrade-
cimento: Avelino Alexandre (funcioná-
rio da Aslemg)

Segurnaça I recebe a taça de campeão Presidente ao lado de atletas que se destacaram

Equipes da Segurnaça I e II com os troféus e as medalhas

Jurani, vice-campeão da sinuca recebendo troféuTroféus entregues aos campeões
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Nova Festa de Natal dos servidores estréia

com grande sucesso no Círculo Militar

Confraternização

Cercada de muita expectativa
por parte dos associados e das dire-
torias da Aslemg e da Cofal, a nova
Festa de Natal cumpriu seu objetivo
de promover a confraternização dos
servidores. Mesmo já sendo uma co-
memoração tradicional, o receio das
entidades promotoras se deveu à sé-
rie de alterações na festa, que impli-
cariam também numa mudança de
hábito por parte dos servidores. Mas
os servidores responderam bem ao
chamado da Aslemg e da Cofal, tan-
to que, na véspera da confraterniza-
ção, todos os 570 ingressos já haviam
sido vendidos. Por fim, a lotação com-
pleta do Salão de Festas do Círculo
Militar, na Avenida Raja Gabáglia,
mostrou que a aposta num novo for-
mato foi correta e atendeu à expecta-
tiva dos associados.

A animação ficou por conta de
Gilvan Miguez e sua banda, sendo que
nos intervalos, o DJ Gustavo entrava
em ação, com som mecânico e exibi-
ção de vídeoclips. Presença fundamental
nas festas de Natal dos servidores,
Papai Noel compareceu distribuindo
brindes e tirando fotos com as crian-

ças, tudo isso registrado pelo fotógrafo
da Associação.

Outro destaque da festa foram os
sorteios de diversos prêmios para os as-

sociados da Aslemg e da Cofal, entre te-
levisores, aparelhos de DVD e de som.
Os associados ficaram atentos a cada nú-
mero sorteado e de olho nos cupons que

cada um recebeu junto com o ingresso
para a festa. Logo após os sorteios, foi
servido um jantar especial de confra-
ternização, com cardápio variado.

Funcionário do Ginásio da Aslemg recebe placa de homenagem
No Happy Hour dos Campeões,

além dos troféus e medalhas para os atle-
tas, um prêmio especial foi dado a uma
pessoa que muito contribuiu para o su-
cesso dos Jogos de Integração: Avelino
Alexandre, o funcionário da Aslemg res-
ponsável pela administração do Ginásio
no Buritis, que recebeu uma placa de agra-
decimento “pela dedicação e compromis-
so no desempenho de suas funções”.

Casado, pai de dois filhos, com 63
anos, o “Seu Avelino”, como é mais co-
nhecido, trabalha há mais de 11 anos na
Aslemg. Durante todo esse tempo atu-
ando no Ginásio, Avelino conta que ali
faz “um pouco de tudo”. Manutenção e
limpeza das quadras, arquibancadas, ba-

nheiros, vestiários, caixa dágua, além do
recebimento de aluguéis das quadras e
pagamentos de contas e outras despesas
são algumas das funções dele.

“Jogo de cintura” – Para exercer
bem essas atividades, Avelino diz que pro-
cura atuar com flexibilidade. Ele explica
que a área onde está o ginásio é cercada
por problemas da periferia da cidade.
“Tenho que ter jogo de cintura e psico-
logia para lidar tanto com universitários
da UNE e da UNA quanto com mora-
dores da região, incluindo os garotos da
periferia. Esses, se você não tratar bem,
acaba tendo complicações”, avalia ele.

Faltando pouco tempo para se apo-
sentar, Seu Avelino conta que não preten-

de fazê-lo enquanto estiver com boa saú-
de. “Espiritualmente, acho que eu não
conseguiria ficar parado. Gosto de me
movimentar, faço caminhada todos os
dias”, afirma. Feliz com a homenagem,

Perfil

ele fala de sua satisfação em trabalhar na
Aslemg: “É uma entidade que eu amo.
Sempre tive um tratamento especial de
todos da diretoria e dos colegas. 95 % da
placa que recebi pertence a eles”, conclui.

Avelino Alexandre, mais

conhecido como “Seu Avelino”

Salão cheio na Festal de Natal Confraternização entre amigos numa das mesas

Papai Noel alegra as crianças Diretores e funcionários da Cofal


