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Comissão que avalia opções para uso de recursos
do Buritis é formada e promove reunião

Já foi formada a comissão respon-
sável pela análise das opções de mercado
para utilização dos recursos obtidos com
a venda dos terrenos do Buritis. Pela Dire-
toria, participam o presidente, Sebastião
Aleixo, e o diretor financeiro, Mauro Lú-
cio de Paula; e pelo Conselho Fiscal, os
conselheiros Sérgio Ricardo de Paula e

Neide Maria de Souza. Além deles, parti-
cipam da comissão os seguintes associa-
dos: Silvânio Viana Gomes (lotado na
Gerência-Geral de Manutenção e Serviços,
convidado por sua experiência na área de
Engenharia), Hênio Andrade Nogueira (da
Gerência-Geral de Consultoria Temática,
devido a sua experiência em Direito) e

Marcelo Sampaio Brigolini Silva  (lotado
na Gerência-Geral de Sistemas de Infor-
mações e que teve seu nome referendado
para participar da comissão na última as-
sembléia-geral, no dia 11 de julho).

Em sua primeira reunião, a comis-
são, além de uma discussão inicial sobre as
propostas já apresentadas, aprovou a cria-

ção de um e-mail específico para receber
sugestões dos associados. Conforme dire-
triz aprovada na assembléia-geral, as su-
gestões serão encaminhadas à comissão,
que irá analisar a viabilidade de cada uma.
Os associados que quiserem encaminhar
suas sugestões, devem fazê-lo postando para
o seguinte e-mail: sugestoes@aslemg.org.br.

Dia dos Pais é comemorado com
Happy Hour para associados

No dia 9 de agosto, a cantina ficou
com suas portas abertas até mais tarde
para receber um dos mais tradicionais
eventos festivos promovidos pela

Aslemg: o Happy Hour dos Pais, mar-
cando as comemorações do Dia dos Pais,
data que tem lugar no calendário anual
sempre no segundo domingo de agosto.

Entrega de diversos prêmios, música ao
vivo, cardápio farto e muita animação por
parte dos associados foram os principais
ingredientes da festa. Página 4

Aslemg divulga
aplicações da

venda do Buritis
Conforme diretriz aprovada na

última assembléia-geral, no dia 11 de
julho, a Aslemg passa a divulgar, a
partir deste mês, planilhas com os re-
sultados das aplicações financeiras
dos recursos obtidos com a venda
dos imóveis do Buritis. Confira na
página 3

Prêmios, música ao vivo, cardápio variado e animação no Happy dos Pais deste ano

Associado
já conta

com ramal
direto da
cantina

Confira na página 4
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Mudanças estruturais na cantina
propiciam equilíbrio financeiro

Editorial

Dando continuidade às informa-
ções referentes ao funcionamento da
Aslemg, conforme iniciado mês passa-
do, focalizamos, nesta edição, outros as-
pectos do funcionamento da cantina e
lanchonete.

Por todos os serviços que presta atu-
almente aos associados, a cantina é hoje o
carro-chefe entre todas as atividades da
Aslemg. Quando falamos em cantina,
referimo-nos não apenas ao local desti-
nado ao almoço, mas também à lancho-
nete e  todo o espaço físico do térreo da
Associação, onde são também promovi-
dos os diversos eventos sociais no ano.

Se hoje vemos todo esse espaço
remodelado, confortável e bonito, é im-
portante lembrar que nem sempre foi
assim. O que vemos hoje – uma cantina
espaçosa, sem o famoso cheiro que im-
pregnava a roupa de todos, com cardá-
pio variado em self  service no almoço e
cafés da manhã e tarde, e equilibrada fi-
nanceiramente – é fruto de um trabalho
contínuo das últimas diretorias.

As mudanças se iniciaram com a
informatização de todas as atividades da
cantina e da lanchonete, com aquisição
de software de gerenciamento e de com-
putadores e seus periféricos, possibilitan-
do melhor controle pela Diretoria nas
diversas áreas: financeira, estoques, pú-
blico atendido, entre outras, culminan-
do, em um primeiro momento – maio/
2004, com a mudança no sistema de
atendimento, passando para self-service
a quilo, propiciando maior variedade no
cardápio, redução drástica do desperdí-
cio, mantendo-se a cobrança de preço
diferenciado – mais baixo para associa-
dos e seus dependentes, intermediário
para conveniados e mais alto para não
associados.

Depois, houve novos investimentos,
para o controle efetivo de entrada e saída
dos usuários e sua distinção entre associa-
dos e não associados, através da carteira
do associado e do sistema de catraca; e
continuaram até agora em 2007, ano em
que foi promovida uma reforma estru-
tural nas suas instalações, além da intro-
dução de novos serviços, como o café

da manhã e o café da tarde, e de novos
produtos, como açaí, sorvete, café expres-
so e empadas de diversos sabores.

A evolução por que a cantina pas-
sou, com todas essas mudanças, visíveis
aos associados e demais usuários que a
utilizam, vem se traduzindo, também, em
maior equilíbrio financeiro.

É importante ressaltar que há al-
guns limitadores no decorrer do ano, que,
juntos ou isolados, trazem implicações
no comportamento financeiro da canti-
na e lanchonete:

a) número de dias úteis no mês –
Como a cantina e a lanchonete só funci-
onam nos dias úteis, nos meses em que
há feriados, sobretudo os prolongados,
a receita diminui, mantendo-se inalteradas
as despesas fixas, como pagamento de
pessoal e contratos (Impacser – empre-
sa de limpeza, Gramadus – recolhimen-
to do lixo do restaurante e Dimep –
manutenção do relógio de ponto).

b) meses em que há maior ocor-
rência de férias de associados – Janeiro,
julho e dezembro, além do número de
dias úteis que possuem, são os meses em

que o movimento da cantina e lancho-
nete cai, por serem os meses de maior
incidência de férias regulamentares.

c) ocorrências de gastos extras com
manutenção e/ou troca de equipamen-
tos – Por sua utilização diária e por al-
guns já terem mais tempo de uso, por
vezes são necessários consertos e até troca
de equipamento, de uma forma mais
imediata.

d) número de refeições/dia servi-
das – É necessário se manter uma média
de refeições/dia servidas, para se manter
o equilíbrio financeiro. Esta uma das ra-
zões para a continuidade dos conveniados.

e) valor da refeição x custo da re-
feição: O custo da refeição avança mais
rapidamente do que o valor da refeição
do associado (teve apenas 2 reajustes nos
últimos 3 anos), que se mantém com
parte subsidiada. Daí a necessidade da
continuidade de conveniados e não-as-
sociados, para contrabalançar o possível
déficit existente (a diferença entre preço
de associado e preço de conveniado/
não-associado tem sido aumentado ao
longo do tempo).

A cantina é o carro-chefe da Aslemg. Nela o associado almoça,
faz seus lanches e se diverte nos eventos
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Resultado de aplicações financeiras é mostrado
Nesta edição do jornal, começamos

a divulgar o resultado das aplicações fi-
nanceiras dos recursos obtidos com a
venda dos terrenos do Buritis. De for-
ma transparente, a Aslemg presta a in-
formação a todos os associados, ofere-
cendo um importante instrumento de
controle e fiscalização sobre um
patrimônio que é também deles.

Observação:
(*) Rendimentos obtidos sobre R$ 1.992.167,76, uma vez que o BB desconta CPMF antes de efetuar aplicação

(**) Taxa inicial da Cofal, depois modificada para 100% sobre RDC PRÉ.

Considerando a alteração efetuada
nos padrões de vencimento dos servi-
dores da Assembléia (de AL para VL,
com conseqüente redução do valor do
padrão inicial), a Aslemg, em reunião da
Diretoria, decidiu suspender o reajuste
que seria aplicado à mensalidade a partir
de setembro/07.

A proposta da entidade é promo-
ver uma alteração pontual no Estatuto
com relação à forma de reajuste das men-
salidades. O motivo dessa mudança é que
a recente alteração nos padrões de ven-

Aslemg suspende reajuste
das mensalidades

cimento provocaria uma diminuição do
valor da mensalidade com conseqüente
perda de receita para a Aslemg, com-
prometendo suas finanças.

Nos próximos dias, a Associação
irá abrir prazo para que os associados
possam apresentar sugestões quanto a
alteração do Estatuto referente ao me-
lhores critérios para reajuste das men-
salidades. Após o recebimento e análi-
se das sugestões, será marcada uma as-
sembléia geral para definição desse as-
sunto.

Veja situação das ações impetradas
Trazemos também nesta edição a situação atualizada das ações impetradas

pela Aslemg em nome dos associados. Veja abaixo na tabela:

Financeiro

Informe Justiça
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Agenda do
Espaço de
Exposições

• 3 a 6 de setembro
Zuka Modas Ltda – semijóias

• 10 a 14 de setembro
Adiléia (associada) – Bijouterias 

Veja os novos
conveniados
da Aslemg

Marina de Melo Soares Otoni
(psicóloga)
Avenida Brasil,283 / sala 404
Santa Efigênia – Fone: 9955-7016
Tabela CBHPM
Maria das Graças Martins de
Araújo (psicóloga)
Rua Ceará, 211 / sala 203
Santa Efigênia – Fone: 3241-6184
Tabela CBHPM
Valéria Pacheco G. Teixeira
(psicóloga e pedagoga)
Rua Ceará, 211 / sala 203
Santa Efigênia – Fone: 8784-0028
Tabela CBHPM
Isabela Soares Ferreira
(Oftalmologista)
Avenida Pasteur, 89 / sala 1201
Santa Efigênia – Fone: 3213-2608
Tabela CBHPM
Garibaldo Comércio e
Distribuidora Ltda. (aparelhos
terapêuticos)
Rua Humberto Demoro, 391 / loja 91
B. Inconfidentes – Fone: 3361-1982
Contagem (MG)
Desconto em folha

Desde o mês passado, a cantina já
passou a contar com um ramal direto para
facilitar o contato com os associados. Eles
agora podem fazer suas encomendas di-
retamente no ramal 7893, sem precisar
ligar para o telefone geral da Aslemg.

Como sempre, a cantina traz mui-
tas novidades: novas opções light como

Associados agora contam
com ramal direto da cantina

granola, sucrilhos, peito de peru light e
queijo polenguinho. Além disso, para os
cafés da manhã e da tarde, como o as-
sociado já deve ter observado, foram
adquiridos novos utensílios para melhor
apresentação e acondicionamento das
preparações e ainda uma torradeira para
pães. Através da parceria da Associa-

ção com o Café 3 corações, a lancho-
nete agora oferece um delicioso café ex-
presso.

Devido à pouca procura pelos as-
sociados, a cantina não está mais fazen-
do entregas delivery, o que propiciará a
melhoria do atendimento dentro da can-
tina e da lanchonete.

Cantina

Um ótimo público, formado princi-
palmente por homens, prestigiou no dia 9
de agosto o Happy Hour dos pais. Mais uma
vez, a Associação prestou a devida homena-
gem aos papais associados, na quinta-feira que
antecedeu o Dia dos Pais, comemorado no
segundo domingo do mês de agosto.

A festa foi marcada pelo sorteio de
vários prêmios para os associados homens
presentes, que receberam, também,   um
bônus de R$10 para serem gastos no evento.

Como atração musical, foi requisitada
a dupla Gilson e Eustáquio, que comandou a
festa com músicas variadas de seu repertó-
rio. E o cardápio, como sempre, especial,
propiciou aos presentes se deliciarem com
aperitivos quentes e frios, todos muito sabo-
rosos. E em setembro tem mais: dia 13, acon-
tece o Happy dos Aposentados. Veja maté-
ria acima

Eventos

Aposentados terão Happy Hour
especial no dia 13 de setembro

Você, que é associado da Aslemg e
aposentado, já pode ir marcando na sua
agenda: no dia 13 de setembro, a partir
das 18 horas, você tem um compromis-
so com a alegria. Pelo segundo ano con-
secutivo, vai ser realizado na Cantina da
Aslemg o Happy Hour dos Aposenta-

Happy dos Pais repete sucesso
de evento do ano passado

dos, uma festa pra ficar marcada no ca-
lendário.

Animando o encontro, o sensacio-
nal Clube do Choro, grupo que, como
o nome já diz, apresenta clássicos do
chorinho, ritmo genuinamente nacional.
E tem também o tradicional cardápio

de aperitivos quentes e frios no self-
service.

Vamos todos comparecer para re-
petirmos e, quem sabe, ampliarmos o
sucesso que foi o primeiro Happy dos
Aposentados, realizado em 2006. Con-
tamos com sua participação!

O associado Ricardo Ferreira Barrioni recebendo um dos prêmios distribuídos


