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Aslemg sorteia brindes e alerta sobre os perigos 
do tabagismo na Semana do Servidor 

 “Quem vê cara não vê 
coração”, diz o ditado popular, 
totalmente verdadeiro no caso do 
cigarro. A maioria dos fumantes não 
imagina que as consequências do 
fumo sobre o aparelho circulatório são 
devastadoras. Ao dar uma tragada, há 
um imediato aumento dos batimentos 
cardíacos, elevação da pressão arterial 
e constrição dos vasos, o que obriga 
o coração a exercer maior esforço 
para bombear o sangue. Com o 
tempo, eleva-se a probabilidade 

de desenvolvimento de doenças 
coronarianas, como angina, infarto, 
derrame, espasmo, arritmia cardíaca e 
morte súbita. Não é demais lembrar 
que quase todas as pessoas com até 35 
anos que sofrem infarto são fumantes.
 “A quantidade de cigar-
ros consumidos e os anos que a pes-
soa levou fumando vão determinar a 
frequência e a extensão desses males”, 
explica o Dr. Marcos Fábio Lion, car-
diologista, fundador e ex-presidente da 
Sociedade Paulista de Cardiologia. “E 

o risco de desenvolvimento de uma 
doença cardiovascular em fumantes é 
igual para homens ou mulheres, mas 
se agrava na mulher quando ela toma 
anticoncepcionais”, alerta o Dr. Lion.
 Quando se para de fumar, o ris-
co de infarto decresce rapidamente nos 
primeiros cinco anos, caindo 50% logo 
no primeiro ano. Para quem consumia 
menos de 20 cigarros diários, a chance 
de infarto se iguala às de não-fumantes 
no final de 10 anos. Porém, para os fu-
mantes de mais de 20 cigarros por dia, 

serão necessários 15 anos de abandono 
do vício para ter as mesmas chances 
de uma pessoa que nunca fumou.
 Pensando nos malefícios do 
cigarro e aproveitando a Semana do 
Servidor, a Aslemg terá um estande 
no hall da ALMG, onde se vai 
demonstrar as possíveis prevenções 
para o tabagismo. Do dia 19 a 23 de 
outubro a enfermeira Letícia estará à 
disposição de quem deseja conhecer 
os perigos do cigarro. Além disso, você 
pode concorrer a inúmeros brindes.

 “Para conseguir 
a amizade de uma 
pessoa digna é preciso 
desenvolvermos em nós 
mesmos as qualidades 
que naquela admiramos”. 
É assim que a Aslemg se 
inspira para desenvolver 
seu trabalho. Nossa gestão, 
que é participativa, abre 
espaço para o servidor. 
Apoiando-nos em um 
dos pilares da filosofia 
socrática, zelamos pela 
confiança e amizade com 
os servidores da ALMG.
Por isso, no dia 15 de 
outubro, a partir das 18 
horas, a Aslemg realiza no 

restaurante da associação o 
happy hour, em comemora-
ção da Semana do Servidor. 
Música, diversão, comida e 
bebida serão os componentes 
que farão desse evento um 
dos mais importantes do ano.
 É especial porque 
esse happy, diferente de to-
dos os outros, é destinado 
a você, servidor. Você, que 
está ao nosso lado em todos 
os dias do ano. Sem os servi-
dores da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais, a Aslemg 
não teria motivos para existir.
 Contamos com 
a participação de vocês. 
Venham conosco cele-
brar essa data tão especial.Happy desse ano promete superar o evento do ano passado
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 Prezados Associados, com 
ações conjuntas entre as diretorias, 
começamos a atingir as nossas metas. 
Priorizamos a troca da maioria dos 
vasilhames/equipamentos da cozinha e 
da lanchonete e estamos revisando todos 
os fornecedores de produtos alimentícios 
com as compras concentradas na Ceasa,  
na busca de qualidade e redução nos 
preços dos produtos. No restaurante, 
ampliamos o espaço de alimentação, 
fizemos a manutenção dos aparelhos de 
ar condicionado e já está previsto para 
este mês a manutenção das mesas, que 
estão com defeitos. Preocupados com a 
satisfação dos usuários, incrementamos 
o cardápio e recebemos elogios 
dos associados frequentadores do 
restaurante, principalmente quanto à 
preparação e apresentação da nossa 
comida – que prioriza   o lado social do 
restaurante – oferecer uma alimentação 
simples e variada, que atenda aos 
requisitos nutricionais dos usuários, sem 
nos esquecermos da apresentação e da 
variedade, dentro do orçamento previsto.

 Estamos buscando novos 
convênios e revendo os antigos para 
atender à demanda dos associados nas 
áreas da saúde, lazer e serviços. Em 
agosto, pagamos aos funcionários o 
dissídio coletivo retroativo ao mês de 
maio/09. Com vistas à valorização 
profissional do corpo de funcionários, 
cinco deles foram promovidos. 
Firmamos um novo contrato de vale-
alimentação para os funcionários. Antes 
o acesso era restrito ao supermercado 
Epa; desde de agosto, o funcionário tem 
o direito de comprar em várias redes de 
supermercados. Estamos  analisando a 
possibilidade de a Aslemg contratar  um 
plano de saúde corporativo que beneficie 
os funcionários, pois acreditamos que o 
investimento na saúde dará retorno a nossa 
Associação, principalmente para aqueles 
que manipulam e produzem alimentos 
- funcionários sadios, associados sem 
riscos. Estamos regulando a máquina 
administrativa:  as horas extras foram 
controladas. Procuramos fazer parcerias 
com o Clube do Livro e com o Vídeo, 

mas não tivemos êxito. Vale lembrar 
que o Vídeo, embora ocupe espaço 
na área administrativa da Aslemg, não 
pertence a nossa Associação, que é 
responsável apenas pela parte de pessoal.
 Solicitamos ao Diretor-Geral 
da ALMG estudo de viabilização de in-
stalação de um elevador junto à escada 
que dá acesso à área administrativa, para 
servir aos associados que têm problemas 
de locomoção, bem como aos porta-
dores de necessidades especiais. Solici-
tamos, ainda, ao Diretor-Geral análise 
de viabilização de ampliação do nosso 
restaurante, no 2º andar, estendendo-se 
mais uma área de 80 metros quadra-
dos. Após a campanha de filiação, já 
atingimos 1.600 associados. Criamos o 
portal de comunicação direta – a Ou-
vidoria -, que já está funcionando com 
bons resultados. Finalmente, agrade-
cemos a paciência e o apoio de todos 
os associados colaboradores que, em 
virtude do crescimento da nossa Asso-
ciação,  estão nos enviando sugestões e 
críticas. A nossa gestão é participativa.  

ATINGINDO AS NOSSAS METAS
Por Otacílio Duarte de Freitas

Maio
R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                     91.340,76 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                    8.626,06 
RECEITAS CANTINA                                                                           64.856,45 
RECEITAS - LANCHONETE                                                               70.817,38 
FESTAS E EVENTOS                                                                                210,00 
RECEITAS VÍDEO CLUBE                                                                  13.164,50     
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                                                        21.215,47 
RECUPERACAO DE DESPESAS                                                              210,00 
TOTAL DE RECEITAS                                                                     270.440,62 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO                                               (79.855,89)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO                                             (55.683,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       (24.061,88)
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                     (110,95)
DESPESAS DA CANTINA                                                               (63.494,51)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA                                                  (20.723,21)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA                                                (42.771,30)
DESPESAS DA LANCHONETE                                                     (67.221,17)
DESPESAS COM PESSOAL                                                                (21.835,78)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE                                              (45.385,39)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS                                              (3.514,10)
FESTAS E EVENTOS                                                                           (3.514,10)
DESPESAS A.L.E.M.G                                                                      (22.055,61)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)                                               (22.055,61)
DESPESAS VÍDEO-CLUBE.                                                              (7.021,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-VÍDEO                                          (2.337,01)
DESPESAS C/PESSOAL-VÍDEO CLUBE                                           (4.684,00)
TOTAL DE DESPESAS                                                                   (243.162,29)
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS                                            27.278,33 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                  27.843,49 
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS                                        27.843,49 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS                                   55.121,82 

Junho
R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                     92.684,46 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                       274,90 
RECEITAS CANTINA                                                                           59.775,12 
RECEITAS - LANCHONETE                                                               61.161,21 
FESTAS E EVENTOS                                                                           19.758,70 
RECEITAS VÍDEO CLUBE                                                                  13.175,00 
RECEITAS FINANCEIRAS VÍDEO                                                         148,64 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                                                        25.307,40 
RECUPERACAO DE DESPESAS                                                             259,00 
TOTAL DE RECEITAS                                                                     272.544,43 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO                                               (55.698,26)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO                                            (30.020,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       (25.428,31)
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                    (249,67)
DESPESAS DA CANTINA                                                               (57.562,01)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA                                                  (19.704,73)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA                                                (37.857,28)
DESPESAS DA LANCHONETE                                                    (69.746,95)
DESPESAS COM PESSOAL                                                               (29.998,11)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE.                                             (39.748,84)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS                                           (28.460,62)
FESTAS E EVENTOS                                                                         (28.460,62)
DESPESAS A.L.E.M.G                                                                      (29.710,03)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)                                               (29.710,03)
DESPESAS VÍDEO-CLUBE                                                              (6.293,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-VÍDEO                                          (1.642,62)
DESPESAS C/PESSOAL-VÍDEO CLUBE                                           (4.650,15)
DESPESAS FINANCEIRAS - VÍDEO                                                        (0,51)
TOTAL DE DESPESAS                                                                   (247.471,15)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS                                            25.073,28 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                 145.043,31 
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS.                                      145.043,31 
RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS                                  170.116,59



Esportes

Torneio de Futebol agita os sábados dos servidores
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O Espaço do Dom Orione recebe os jogos do torneio de futebol

 Duas rodadas do torneio 
de futebol dos jogos de integração 
já foram realizadas. Uma certeza 
todos os participantes tem: a úl-
tima rodada vai superar em emoção 
as anteriores. Praticamente todas 
as equipes ainda possuem chances 
de classificação. A artilharia é dis-
putada gol a gol. Competitividade, 
lazer e confraternização fazem parte 
desse torneio, que já é um sucesso.
 A organização do torneio 
está muito satisfeita com os resulta-
dos do evento até aqui. Felipe Eus-
táquio, organizador e também jogador 

do Aliança, equipe que lidera uma 
das chaves do campeonato, diz que 
o planejamento e a união entre os 
associados é o mais importante para 
os jogos de integração. “É um prazer 
estar em contato direto com os asso-
ciados. Nós oferecemos momentos de 
lazer pra eles na hora do descanso”, 
diz ele, acrescentando, pretensioso, 
que vai ser o artilheiro da competição.
 A última rodada da fase 
de classificação está marcada para 
o dia 17 de outubro. Confira a ta-
bela de jogos, horários e artilha-
ria no restaurante da associação.

Jogos de Integração - Torneios de Sinuca e Tênis de quadra
 A quarta edição dos jo-
gos de integração não para. Além 
do torneio de futebol society, os 
campeonatos de sinuca e de tênis 
de quadra já possuem data para 
começar. Dia 13 de outubro os 
amantes da sinuca iniciam as parti-
das. Já no dia 16 é a vez do iní-

cio do torneio de tênis de quadra. 
As partidas das duas modalidades 
serão disputadas na AASBE-
MGE, localizada na Rua Flor de 
Tipuana, 88, bairro Ouro Preto.
 A Aslemg deseja para 
todos um bom campeonato, 
boa sorte e muita diversão.



Convênios
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Conheça mais o Clube dos Oficiais
 Localizado na Rua Diabase, 
200, no Prado, o Clube dos Oficiais 
da PMMG, popularmente conhecido 
como D.I., apresenta ótima estrutura 
para seu lazer. Piscinas, quadras, giná-
sio e muita área verde estão disponíveis 
para você, associado da Aslemg.
 Além disso, o Clube pos-
sui duas colônias de férias, uma em 
Carepebus/ES, com 49 apartamen-
tos, e outra em Boa Esperança/
MG, com 18 apartamentos. Tudo 
isso com excelente custo benefí-
cio. As reservas devem ser feitas 

diretamente no Clube dos Oficiais.
 Para ter direito de utilizar 
o clube, não é necessária a aquisição 
de cota. Nosso sócio paga somente o 
condomínio mensal, no valor de R$ 
109,58 (cento e nove reais e cinquenta 
e oito centavos) por família - asso-
ciado, cônjuge e filhos - e uma taxa 
única de R$ 7,00 (sete reais) para con-
fecção da carteira de identificação.
 Se você tem interesse de se 
associar ao Clube dos Oficiais, pro-
cure o Setor de Convênios da Aslemg 
ou ligue 2108-7900/3337-7788.

Aslemg, Porto Seguro e SulAmérica unidas
SulAmérica seguros, há mais de 100 

anos prezando pela qualidade

 A SulAmérica é o maior 
grupo segurador independente do 
Brasil e atua em diversos ramos de 
seguros. De acordo com dados da 
S&P, SUSEP e ANS, em 2006 a 
Companhia ocupava a segunda posição 
no ranking das seguradoras brasileiras, 
em termos de prêmios de seguros.
 A organização atua no setor 
de seguros brasileiro desde 1895, ofer-
ecendo uma ampla gama de coberturas 
de seguro para pessoas físicas, jurídi-
cas e órgãos governamentais. Nos seis 
primeiros meses de 2009, a empresa con-
tava com aproximadamente 6,3 milhões 
de segurados, sua receita de prêmios de 
seguros alcançou R$ 4,1 bilhões, um 
avanço de 22,7% em relação ao mesmo 

período em 2008. Além disso, em 30 de 
junho de 2009, a SulAmérica totalizou 
R$ 11,9 bilhões em ativos administrados.
 Em 2002, a SulAmérica 
celebrou uma parceria com o ING, uma 
Companhia de origem holandesa, com 
atuação mundial no ramo de serviços 
financeiros que, em 31 de março de 2008 
detinha, direta e indiretamente, 36% 
do capital social total da SulAmérica. 
O ING tem 150 anos de experiência 
no mercado financeiro e oferece 
uma ampla variedade de serviços 
bancários, de seguros e administração 
de recursos em mais de 50 países. O 
ING contribuiu significativamente com 
as linhas de negócios da SulAmérica 
relativas a seguros de vida, previdência 
complementar e administração 
de recursos, compartilhando seu 
conhecimento nesses segmentos.

Um Porto Seguro para sua vida

A Porto Seguro Seguros foi fundada 
em 1945 por um grupo de executivos 
do qual fazia parte Amador Aguiar, 
o fundador do Bradesco. A segura-
dora mudou de dono várias vezes, até 
ser comprada pela família Garfinkel, 
em maio de 1972. Abrahão Garfin-
kel, ex-diretor do grupo Boa Vista de 
Seguros, adquiriu o controle da em-
presa, que naquela época ocupava a 
44ª posição no ranking do mercado.
 Os produtos da Companhia 
atingem pessoas físicas, famílias, em-
presas, instituições, entidades governa-
mentais e não governamentais em todo 
o Brasil. Apesar da forte presença no 
segmento de seguro de automóveis – 
é a líder em São Paulo com 32,4% de 
participação e também no Brasil, com 

20% – a Porto Seguro tem a mais diver-
sificada linha de produtos do mercado.
 Depois de conhecer um 
pouco mais de nossas conveniadas, 
saiba os benefícios que vocês, asso-
ciados, terão, com a aliança dessas 
duas grandes empresas com nossa 
associação no seguro do seu carro:
auxílio em caso de pane mecânica,  
carro reserva, troca de pneus, chaveiro, 
transporte em caso de roubo ou 
furto, guincho, Centro Automotivo 
Porto Seguro, Revisão gratuita 
de luzes, freios e amortecedores.
 Você e seu automóvel es-
tarão muito mais seguros com essas 
oportunidades que a Aslemg, a Porto 
Seguro e a SulAmérica lhe oferecem.
 Corretores das segurado-
ras estão a sua disposição na feirinha 
da Aslemg ao lado do restaurante.

A Unitáxi te leva a todos os lugares, a qualquer hora do dia
 Você, associado da Aslemg, 
pode usufruir de serviços acessíveis e 
de qualidade . Conheça mais uma par-
ceira da nossa associação. A Unitáxi 
trabalha de forma diferenciada e pos-
sui atendimento personalizado para 
você, um cliente único e importante.
 Especializada em transportar 
turistas, executivos, empresários e pes-
soas que buscam e visam à qualidade, 
a empresa conta com profissionais 
altamente capacitados para atendê-

los 24 horas por dia.
 A Unitáxi tem 
uma estrutura de atendi-
mento estrategicamente 
distribuída em inúmeros 
pontos da capital mineira. 
É só ligar e aproveitar as 
qualidades da Unitáxi e as 
vantagens que a Aslemg 
lhe proporciona:  descon-
to em folha e transporte 
a qualquer hora do dia.

A Unitáxi é referência em  qualidade e conforto

Campanha de Filiação
 A partir do dia 12 de outubro, 
o Clube Belo Horizonte montou uma 
programação especial, com recreação, 
lazer e esportes para vocês e seus 
filhos. Brinquedos, oficinas de arte, 
pipoca, algodão doce, escolinhas 
de futebol, vôlei, tênis, brindes e 
música ao vivo para todas as crianças.
 Dia 16 tem a sexta dançante. 
Um espetáculo que será comandado pela 
banda Cadillak, que toca todos os tipos 
de música. Não percam este evento, a 
partir das 21 horas. Comida, bebida e 
muita música. Convite e couvert artístico 
de R$ 5,00 já estão disponíveis no CBH.

 A Aslemg oferece ao servi-
dor do legislativo mineiro a opor-
tunidade de se vincular à enti-
dade e obter inúmeros benefícios.
 Na Semana do Servidor, do dia 
19 a 23 outubro, você pode se filiar a as-
sociação no estande da Aslemg no hall 
da Assembleia ou na sede da entidade.
 Os novos filiados ganharão um 
café da manhã ou da tarde no restauran-
te da Aslemg e, também, ficarão isen-
tos da taxa de confecção da carteirinha.

Clube Belo Horizonte


