
ENVELOPE FECHADO
PODE SER ABERTO PELA  ECT

DEVOUÇÃO
GARANTIDA
CORREIOS

Impresso
Especial

9912163689 - DR/MG
CORREIOS

Ano IX – número 115 – novembro/2007

Na Semana do Servidor, Aslemg organiza

happy hour e estande para associados
Participando das comemorações da

Semana do Servidor, organizada pela As-
sembléia Legislativa, entre os dias 22 e 26
do mês passado, a Aslemg promoveu
duas atividades: promoveu o Happy Hour
do Servidor e montou um estande no Es-
paço Político-Cultural.
Happy – Com a cantina lotada de asso-
ciados, a Aslemg comemorou, em 24 de
outubro, o Dia do Funcionário Público.
A festa foi super animada, com apresen-
tação de Gilvan Miguez e sua banda.

O público aprovou tanto a festa que
já passavam das 22 horas e ninguém queria
arredar pé. Somente perto das 23 horas é
que todos foram embora, satisfeitos com
aquela noite: reunidos num só espaço, músi-
ca boa pra dançar e cantar, comida gostosa
e colegas de trabalho se confraternizando.

Uma participação muito especial na
festividade foi da cantora mineira Dóris,
sambista de primeira que já se apresentou
este ano no Projeto Zás. Quase toda a Di-
retoria da Associação prestigiou o even-
to, incluindo o presidente Tião e a vice,
Angélica. Também participaram Míriam
Pimentel (diretora administrativa), Mauro
de Paula (Financeiro e Eventos) e Carlos
Máximo (Comunicação).
Estande – No EPC (Galeria de Arte),
espaço onde foi montado o estande da
Aslemg e também das outras entidades
que atendem o servidor legislativo, foram
distribuídas para os associados lindas
garrafinhas para água, com o patrocínio
da empresa Trilhas Gerais.

Em sua sexta edição, a Semana do
Servidor já se tornou uma comemoração
marcante na Assembléia. Diversos even-
tos, entre cursos de culinária, palestras,
oficinas, fizeram parte da programação
deste ano, concluída com a realização da
corrida rústica do servidor, com a parti-
cipação de mais de 200 atletas, de todas
as idades.

Prepare-se: em dezembro, tem Festa de Natal dos Servidores
O tempo não pára... E é por isso

que já está chegando a hora da inesque-
cível Festa de Natal dos Servidores. Se
em 2006, a festa “bombou”, pra usar
uma expressão bem atual, a deste ano
promete ainda mais. Serão seis horas de
congratulações no Salão do Clube dos
Oficiais (DI), que fica ali no Prado, no
dia 11 de dezembro, uma terça-feira,
após as 19 horas.

A festa de 2007 vem com novida-
des muito boas. Este ano, o ingresso dará
direito ao cardápio completo da festa,
incluindo comidas e bebidas (ano pas-
sado, o ingresso incluía apenas as comi-
das). Por falar em cardápio, o deste ano,
a cargo do Buffet Chá com Nozes, vem
mais requintado. Serão diversos tipos de
salgados (assados e fritos), frios, além de
bombons e doces finos, sem falar no
grand finale, quando será servido o pra-
to quente: um penne com molho de fran-
go requintado. Tudo regado a cerveja,
refrigerante e água mineral. Outras be-
bidas, como vinho, uísque, licor e cham-

panhe são por conta do associado. Have-
rá ainda uma mesa de café, com mini tru-
fas, pão de mel, castanhas e muito mais.

A animação ficará por conta da Ban-
da Êxito, tradicional grupo de baile da
Capital. Serão sorteados vários prêmios,
oferecidos pelas entidades organizadoras
da festa, Aslemg e Cofal. As crianças tam-
bém terão um espaço especial no salão,
onde terão disponível o material necessá-
rio para poderem realizar diversas ativi-

dades como pintar, colorir, desenhar e
outras.
Ingressos – Para ter tudo isso numa
única noite, o associado pagará apenas
R$20 (não associados pagam R$35).
Então, é só ficar atento ao período de
venda dos ingressos: associados pode-
rão comprar entre os dias 19 e 30 de
novembro; não associados, entre 3 e 7
de dezembro. Anote na sua agenda e
venha comemorar o Natal com a gente.

Um
momento da
festa de
Natal do ano
passado

O hapyy hour deste ano foi um sucesso: lotação completa O estande  da Aslemg distribuiu brindes na Semana do Servidor
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Comissão para uso do recursos do Buritis

traça diretrizes para investimentos

Editorial

Formada após a venda dos terre-
nos do Buritis, com o objetivo de avali-
ar opções para uso dos recursos obti-
dos, a comissão já fez duas reuniões en-
tre seus membros. Na última delas, no
dia 31 de outubro, às 14 horas, os mem-
bros presentes – o presidente Sebastião
Aleixo, o diretor financeiro e de eventos,
Mauro Lúcio de Paula, e o consultor da
ALMG, Hênio Andrade – chegaram a
um consenso: a realidade financeira da
Aslemg, após a venda do Buritis, e a
busca de serviços que ampliem o bem-
estar do associado deverão nortear as
decisões da comissão.

A conclusão da reunião foi a de que
parte dos recursos deve ser gasta com
imóveis que garantam renda mais imedi-
ata para a Aslemg, na forma de aluguéis.
Isso porque, na situação atual, todo o di-
nheiro do Buritis é aplicado, impedindo
que a Associação utilize qualquer parte
dessa verba, inclusive os rendimentos, para

suas necessidades e também para investi-
mentos. Utilizando uma imagem, seria
como “morrer de sede em frente ao mar”.

Tendo se livrado do ônus dos paga-
mentos de impostos atrasados do Buritis,
a entidade encontra-se, hoje, com seu cai-
xa em relativo equilíbrio. Mas essa reali-
dade, aparentemente confortável, a impe-
de de dar novos passos, fazendo investi-
mentos que resultem em melhorias para
todos os associados.

Com a compra de um imóvel para
alugar, a entidade poderia contar com o
rendimento dos aluguéis, além de obter
uma rentabilidade melhor para os recur-
sos: atualmente, a renda com aluguel está
na faixa de 1% ao mes, superior aos ren-
dimentos líquidos de aplicação financei-
ras, em declínio, devido à queda nos juros
da economia.

Outra parte dos recursos poderá
também ser utilizada para compra de
outro imóvel, mas esse com nova finali-

dade: que possa trazer outro tipo de re-
torno, na forma de serviços para seus as-
sociados. Nessa linha de pensamento, as
sugestões, que receberam contribuições
dos associados, passam pela compra ou
construçao de um estacionamento; ou na
aquisição de uma sede social (não um clu-
be), com salão de dança e festas (que po-
derá ser utilizado pelos associados e tam-
bém locado), academia de ginástica, salas
para cursos, massagens, sauna e outras ati-
vidades que tenham como principal ob-
jetivo o bem-estar dos sócios.

Por não conciliarem interesses dos
associados e da associação, duas sugestões
recebidas foram descartadas pela comis-
são: a divisão de todos os recursos da
venda do Buritis entre os associados (o
que provocaria descapitalização da enti-
dade e não representaria um valor signifi-
cativo, quando rateado entre todos) e a
aplicação do dinheiro em bolsa de valo-
res (atividade de alto risco).

Resultados de julho e agosto são apresentados

Prestação de contas

R E C E I T A S

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO .................................... 66.107,80
RECEITAS DO BURITIS ......................................................... 1.812,85
RECEITAS FINANCEIRAS .................................................... 1.246,37
RECEITAS CANTINA ............................................................ 51.853,42
RECEITAS – LANCHONETE .............................................. 39.736,09
RECEITAS VÍDEO CLUBE .................................................. 12.438,40
RECEITAS FINANCEIRAS VÍDEO...................................... (279,39)
RECEITA – (ALMG) ............................................................... 21.575,00
TOTAL DE RECEITAS ............................................ 194.490,54

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO ................................ (63.596,95)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO ......................... (33.831,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS .................................... (28.680,30)
DESPESAS FINANCEIRAS................................................. (1.085,63)
DESPESAS DA CANTINA ................................................. (47.142,14)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA ............................... (17.789,13)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA ............................. (29.353,01)
DESPESAS DA LANCHONETE ...................................... (37.500,17)

DESPESAS COM PESSOAL .............................................. (12.141,09)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE .......................... (25.359,08)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS .................................... (93,00)
FESTAS E EVENTOS ................................................................. (93,00)
DESPESAS BURITIS ............................................................. (3.852,64)
DESPESAS C/PESSOAL ...................................................... (3.199,73)
DESPESAS OPERACIONAIS BURITIS ............................... (652,91)
DESPESAS ALMG ............................................................... (22.008,93)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(ALMG) ................................... (22.008,93)
DESPESAS VÍDEO-CLUBE ................................................ (8.194,62)
DESPESAS ADMINISTRAT-VÍDEO ................................ (2.141,73)
DESP C/PESSOAL-VÍDEO CLUBE ................................. (6.019,51)
DESPESAS FINANCEIRAS – VÍDEO ................................... (33,38)
TOTAL DE DESPESAS ......................................... (182.202,45)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS ................. 12.288,09

RECEIT ALIENACAO BENS BURITIS ......................... (19.153,91)
RECEITAS FINANCEIRAS .................................................. 23.393,74
TOTAL OUTRAS RECEITAS BURITIS .............................. 4.239,83
RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS ............................ 16.527,92

DEMONSTRACÃO DE RESULTADO – JULHO/2007

ASLEMG – CNPJ : 17.340.266/0001-86
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Prestação de contas

Iniciados no mês de setembro deste
ano, os Jogos de Integração, em sua se-
gunda edição, começaram “quentes” e já
tem campeão na modalidade de xadrez.
Ao mesmo tempo em que promovem a
confraternização entre os servidores da
Assembléia, os jogos são também um pal-
co de competição, mas com grande espí-
rito esportivo e lealdade por parte dos
participantes.

No Xadrez, esporte no qual com-
petiram seis pessoas, sagrou-se campeão
o associado Luiz Antônio Rocha Couto.
Em 2º e 3º lugar ficaram, respectivamen-
te, os também associados Marcos Emídio
Barbosa Almeida e Said Pontes de
Albuquerque.
Tênis de mesa – Aproveitando o feriado
de 26 de outubro, quando foi comemora-
do o Dia do Servidor, foi realizada, na can-
tina da Aslemg, a 1ª fase do torneio de tênis
de mesa, envolvendo 20 participantes, divi-
didos em cinco chaves. Desse total, classifi-
caram-se para a 2ª fase os 10 seguintes: Pau-
lo Daniel Godoy e Filipe Eustáquio (chave
A); José Carlos Pantuso e Rogério Alves (cha-
ve B); José Renato Olivé e Henrique Maciel
(chave C); Antônio José Calhau e Pedro
Henrique (chave D); e Marcos Souza e 
Lauro Aguilar (chave E). A fase final será
disputada no próximo dia 22/11, na can-
tina da Aslemg, a partir das 19h30.
Soçaite – Disputado por 11 times, em
cinco rodadas até o fechamento desta

Torneio de xadrez já tem campeão

R E C E I T A S

RECEITAS DA ADMINISTRAÇ .......................................... 65.714,72
RECEITAS DO BURIT ................................................................ 100,00
RECEITAS FINANCEIRAS ....................................................... 192,19
RECEITAS CANTINA ............................................................ 54.488,36
RECEITAS – LANCHONETE .............................................. 52.831,12
RECEITAS VÍDEO CLUBE .................................................. 17.684,65
RECEITA – (ALMG) ............................................................... 24.452,65

TOTAL DE RECEITAS ........................................... 215.463,69

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO ................................ (66.495,51)
DESP C/PESSOAL-ADMINISTR..................................... (38.918,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS .................................... (26.374,88)
DESPESAS FINANCEIRAS ................................................. (1.202,17)
DESPESAS DA CANTINA ................................................. (40.609,47)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA ............................... (16.110,88)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA ............................. (24.498,59)

DEMONSTRACÃO DE RESULTADO AGOSTO/2007

ASLEMG – CNPJ: 17.340.266/0001-86
DESPESAS DA LANCHONETE ...................................... (45.814,86)
DESPESAS COM PESSOAL .............................................. (14.696,56)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE .......................... (31.118,30)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS .............................. (2.191,80)
FESTAS E EVENTOS ........................................................... (2.191,80)
DESPESAS BURITIS ................................................................ (400,00)
DESPESAS OPERACIONAIS BURITIS .............................. (400,00)
DESPESAS ALMG ............................................................... (25.195,63)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(ALMG) ................................... (25.195,63)
DESPESAS VÍDEO-CLUBE ................................................ (8.298,79)
DESPESAS ADMINISTRAT-VÍDEO ................................ (1.477,43)
DESP C/PESSOAL-VÍDEO CLUBE ................................. (6.791,27)
DESPESAS FINANCEIRAS – VÍDEO ................................... (30,09)
TOTAL DE DESPESAS ......................................... (189.006,06)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS ........................ 26.457,63
RECEITAS FINANCEIRAS .................................................. 41.091,76
TOTAL OUTRAS RECEITAS BURITIS ............................ 41.091,76
RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS ........................... 67.549,39

SITUAÇÃO ATUAL DAS

APLICAÇÕES

Banco Em 28/9/07 Em 31/10/07

CEF .........  R$2.034.449,84 ..........................  R$**

BB ...........  R$2.035.430,54 ..........  R$2.049.957,80

Itaú ..........  R$1.229.512,81 ..........  R$1.238.198,20

Cofal 1 .........  R$290.893,62 ............  R$294.996,12

Cofal 2 ....................  R$** ..........  R$2.048.600,05

TOTAL ...  R$5.590.286,81 .......  R$5.631.752,17

edição, o torneio de futebol soçaite já
está próximo de concluir sua 1ª fase.
Até o dia 27 de outubro, a classifica-
ção era a seguinte: Chave A – Secreta-
ria em 1º lugar, com 12 pontos, segui-
da por Cofal (9 pontos), Informática
e Esadof (com seis  pontos) ,

Greenpeace (3) e Tabajara (sem ne-
nhum ponto). Já na Chave B, a situa-
ção é esta: equipes da Segurança A e
Linux na frente, com 9 pontos, vindo
bem atrás Segurança B (com três pon-
tos), e em último lugar, os times Carlim
PCdoB e 12.212, com 1 ponto cada.

Entre os destaques individuais, apa-
recem os artilheiros Paulo Cruz e Ricardo
Moreira, os dois da Segurança A, com 9
gols cada; seguidos por José Aécio (Linux)
e Walmir de Paula (Esadof), com 7 gols
cada um. A última rodada da 1ª fase será
no dia 11 de novembro, sábado.

** Obs.: Tendo em vista a melhor rentabilidade da
COFAL, o saldo da aplicação na CEF, no valor de
R$ 2.035.748,51, foi transferido para aquela
Instituição, em 2/10/07.

Jogos de integração

Os times da Segurança A e Linux lideram a Chave B do torneio de futebol soçaite nos Jogos de Integração

O goleiro John, da Cofal, é um dos menos vazados Um bom público vem acompanhando os jogos
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Hellen Kareninny C. Ulhôa

(Psicóloga)

Avenida do contorno, 8.000/1.101 –
Lourdes
Fone: 3292-9499
Tabela CBHPM

PHD – Urogin Ltda. (clínica

especializada em ginecologia,

urologia e mastologia)  End:
Avenida do contorno ,7851- Cidade
Jardim
Fone: 3335-1352
Tabela CBHPM

Ana Maria de Araújo (psicóloga)

Rua Paracatu, 872/601 – Barro
Preto
Fone: 3335-6146
Tabela CBHPM

Agenda do

Espaço de

Exposições

• 12 a 14 de novembro

Maria Letícia A.M. Oliveira –
bolsas; e Bianca Nunes –
bijouterias e semijóias

• 19 a 23 de novembro

Leonardo Hermeto da Costa

Mendes – roupas de marcas
(Alphorria, Drosófila,Getílio,Mary
Desing, Victor Dzenk, Tereza
Santos); e Ekipcar – Centro

Automotivo

• 26 a 30 de novembro

Heloísa Sávia – cama e mesa; e
Janaína Alves – bolsas em couro

Convênios

Veja os novos

conveniados da

Associação

Acompanhe a situação das ações coletivas

Jurídico

Nutricionista se despede

destacando aprendizado na Aslemg
Sete anos de aprendizado profissio-

nal e de vida. Assim pode ser resumida a
trajetória de Perla Perez Passos,
nutricionista da Aslemg, que se despede
este mês da cantina, pretendendo alçar
novos vôos na sua profissão. Casada e
com um filho com o consultor da As-
sembléia e ex-diretor financeiro da Asso-
ciação, Hélio Ferreira, Perla conta que in-
gressou na entidade ainda como estagiá-
ria, em julho de 2000. Ao final de 2002,
concluiu o curso de Nutrição na Univer-
sidade xxxxx e aí, assumiu a função de
nutricionista.

Fazendo um balanço de seu traba-
lho na cantina, Perla avalia que obteve um
crescimento profissional e pessoal muito
grande. “Praticamente, foi só aqui que eu
tive oportunidade de pôr em prática o
que aprendi”, destaca. Ela relata ainda que,
em xxxxx, terminou sua pós-graduação
em Gestão de Alimentação Coletiva, na
Universidade xxxxxxx, e pôde também
aplicar os ensinamentos obtidos para ori-
entar diversos estagiários do curso de
Nutrição que passaram pela Aslemg.

Como se vê, Perla sempre manteve
ligação com o ambiente acadêmico, fa-
zendo cursos ou orientando pessoas do

meio. E é esse vínculo que fala mais alto
no atual momento e a impele a buscar
novamente o crescimento profissional.
“Por mais que eu goste da Associação,
penso em tentar um carreira acadêmica”,
ressalta.

Mesmo com esse plano em mente,
a nutricionista diz estar um pouco dividi-
da. “Aqui, tenho reconhecimento de to-
dos – funcionários e Diretoria –, além de
ser algo que eu gosto de fazer”, constata.
O reconhecimento da direção se mostrou
no apoio que Perla recebeu para atuar na
implantação de importantes mudanças na
cantina. Entre elas, a profissional cita a in-
trodução do self-service no almoço e nos

cafés da manhã e da tarde, todos a pre-
ços bem acessíveis.

O aval que recebeu para implantar
as inovações é para Perla uma das lem-
branças marcantes de sua estada na canti-
na. Outra boa recordação que vai guar-
dar são as demonstrações de carinho e
amizade recebidas de vários funcionários
da cantina. “Quando cheguei aqui, meu
filho tinha três meses, e hoje tem sete anos.
Através dele, posso ver que, nesse perío-
do, muitos momentos vem sendo com-
partilhados por toda a equipe. Vivemos
juntos alegrias, tristezas, problemas e su-
cessos nossos e dos filhos”, conclui a
nutricionista.

Administração

Perla no seu
ambiente de
trabalho


