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Jogo dos Servidores reúne cerca de 80 
pessoas no Estádio do Independência

 No dia 25 de outubro, a 
Aslemg promoveu, no Estádio do 
Independência o jogo dos servidores 
da ALMG. O Deputado Estadual e 
dirigente do América Mineiro Alen-
car da Silveira Jr. disponibilizou as 
dependências do popular Campo 
do Sete para a realização do evento.
 A partida contou com a par-
ticipação de cerca de 80 servidores, 
em quatro jogos eliminatórios. Aproxi-
madamente 200 pessoas estiveram 
presentes no evento. O presidente da 
Aslemg, Otacílio Duarte de Freitas, re-
afirmou a importância do evento para 
todos. “Estar aqui no Independência, 
em uma manhã de domingo, com nos-
sos amigos servidores não tem preço. 
Além das partidas, que são emocio-
nantes, a união, a integração e a opor-

Por isso, inclusive nesse momento de 
confraternização, é importante nosso 
apoio para que a Aslemg proporcione 
o melhor para seus associados”, disse.
 Os mascotes dos três grandes 
times de Belo Horizonte compare-
ceram para animar o evento. As cri-
anças se divertiram na cama elás-
tica, comeram pipoca e algodão doce. 
 A Aslemg agradece a colabo-
ração do Deputado Alencar da Silveira 
Jr. O parlamentar além de ceder o está-
dio para a realização do evento, ainda 
presenteou os servidores com os tro-
féus para os vencedores das partidas.
Deputado Diniz Pinheiro - O 1º 
Secrtário da Mesa, Deputado Diniz 
Pinheiro, também colaborou com 
as premiações do Jogo dos Servi-
dores no Estádio do Indepedência. 

Aslemg tem cumprido exemplarmente 
seu papel junto aos servidores da As-
sembleia de Minas, seja na defesa de 
seus direitos ou na busca por um ambi-
ente de trabalho mais digno para todos. 

tunidade de conhecer melhor um cole-
ga de trabalho são fantásticas”, fala.
 O Deputado Alencar da Sil-
veira Jr. destacou o trabalho da Aslemg 
em benefício dos associados. “A 

Mascotes dos grandes times de Minas estiveram no evento

 Neste ano, a Aslemg 
comemorou com você várias datas 
marcantes: Dia das Mães, dos Pais, 
a Semana do Servidor. Nossos 
happy hours têm sido sempre muito 
animados. Comida, bebida e a união 
entre os servidores fizeram com que 
nossas festas ganhassem características 
de eventos familiares. Aproveitando o 
final de ano, dia 26 de novembro, a partir 
das 17 horas, será realizado o último 
happy hour de 2009. Venha participar 
de mais um evento da nossa associação. 

 Os eventos da Aslemg não 
acabam no dia 26 de novembro. O 
espírito natalino aproxima da nossa 
associação. A tradicional festa da 
Aslemg está chegando. Dia 17 de 
dezembro, o evento de natal será 
realizado no Clube dos Oficiais, no 
Prado. Diversão, confraternização e 
amizade fazem parte do mix dessa festa.
 Fique atento às futuras in-
formações em relação a horário, 
banda e diversas atrações. A sua 
participação é muito especial!

Happy da Aslemg coloca todos para dançar
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 É com satisfação que in-
formamos o aumento significativo 
de filiações no período de junho a 
novembro/2009. Chegamos à marca 
de 1.650 associados até a presente data. 
Em novembro, o restaurante chegou 
a fornecer 800 refeições diárias, 
graças à volta de antigos associados 
e o acesso dos novos associados, que 
aderiram à nossa campanha de filiação. 
Vale lembrar que os funcionários do 
restaurante estão se esforçando ao 
máximo na produção de alimentos 
com qualidade.   
 Diante disso, pedimos, 
ainda, um pouco de paciência. 
Estamos capacitando os funcionários 
operacionais, com vistas a oferecer 
maior variedade nas refeições e nos 
salgados para os lanches. Contratamos 
um supervisor, com experiência em 
administração no ramo de restaurantes 
e de produção de alimentos, que está 
treinando os funcionários, para evitar 
desperdícios, bem como para oferecer 
bom atendimento aos associados. 
Já estão previstos para 2010 alguns 
cursos para atualização profissional. 

Aos poucos, estamos realizando as 
trocas dos equipamentos avaliados 
como irrecuperáveis e promovendo 
as reformas necessárias nos espaços 
do restaurante e da lanchonete, 
objetivando proporcionar prazer 
e comodidade aos associados.
 Em reunião com o Diretor-
Geral Eduardo Vieira Moreira, insisti-
mos sobre a necessidade da instalação 
de um elevador junto à escada que 
dá acesso à área administrativa, para 
atender aos associados aposentados 
com problemas de locomoção, bem 
como aos portadores de necessidades 
especiais. Na oportunidade, solicitamos 
o estudo de viabilização de ampliação 
de uma área de 80 metros quadrados, 
interligando o restaurante ao 2º andar, 
correspondente ao espaço localizado em 
cima da área da lanchonete. O Diretor-
Geral disse que tem um apreço especial 
pela nossa associação e que estudos já 
estão sendo feitos para verificar a pos-
sibilidade da realização desses pedidos. 
 O próximo happy hour será 
no dia 26/11/2009, a partir de 17h. 
Nesta data serão entregues os trófeus 

e medalhas dos Jogos de Integração; 
teremos uma apresentação especial 
do cantor Tadeu Franco, e a partir 
das 21 horas, show com os músicos 
Sinval Rocha - servidor da ALMG, 
Marcelo Lopes e Marcelo Rocha, in-
tegrantes da banda Boca de Sino. 
Contaremos também com a presença 
de um professor de dança de salão. 
 A nossa Festa de Natal será 
realizada no dia 17/12/2009, a partir 
de 18h. A abertura ficará por conta do 
Coral da ALMG que, em sintonia com 
o espírito natalino, proporcionará músi-
cas de confraternização aos presentes. 
Em sequência, para animar a nossa 
festa, contratamos a Banda Brilhan-
tina, que apresentará ritmos variados. 
 Para 2010, estamos reali-
zando estudos sobre vários projetos, 
tais como oficinas artesanais, escola 
de idiomas e excursões turísticas. 
Lembramos a todos os associados que 
a Ouvidoria, sua ferramenta virtual de 
comunicação direta com a Aslemg, já 
está funcionando e já é um sucesso. 
 A nossa gestão funcio-
na com a participação de todos.

CONQUISTANDO AS NOSSAS METAS
Por Otacílio Duarte de Freitas

Julho

R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                92.118,50 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                  265,30 
RECEITAS CANTINA                                                                                                      59.990,11 
RECEITAS - LANCHONETE                                                                                          62.722,07 
FESTAS E EVENTOS                                                                                                           336,96 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                                                                                   20.281,73 
RECUPERACAO DE DESPESAS                                                                                             7,00 
TOTAL DE RECEITAS                                                                                                 235.721,67 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          (52.814,05)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO                                                                        (35.410,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                  (17.740,95)
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                  337,18 
DESPESAS DA CANTINA                                                                                          (58.786,96)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA                                                                             (22.467,16)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA                                                                           (36.319,80)
DESPESAS DA LANCHONETE                                                                               (56.348,71)
DESPESAS COM PESSOAL                                                                                           (15.285,23)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE                                                                         (41.063,48)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS                                                                         (1.487,26)
FESTAS E EVENTOS                                                                                                      (1.487,26)
DESPESAS A.L.E.M.G.                                                                                                 (17.105,12)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)                                                                          (17.105,12)
TOTAL DE DESPESAS                                                                                              (186.542,10)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS                                                                   49.179,57 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                              30.226,92 
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS                                                               30.226,92 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS                                                                               79.406,49

Agosto

R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                93.011,60 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                  287,15 
RECEITAS CANTINA                                                                                                      61.575,48 
RECEITAS - LANCHONETE                                                                                          62.597,79 
FESTAS E EVENTOS                                                                                                           255,00 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                                                                                   24.688,87 
RECUPERACAO DE DESPESAS                                                                                          (7,00)
TOTAL DE RECEITAS                                                                                                242.408,89 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          (73.799,98)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO                                                                        (50.167,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                  (23.589,94)
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                  (42,40)
DESPESAS DA CANTINA                                                                                          (71.327,75)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA                                                                             (22.944,31)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA                                                                           (48.383,44)
DESPESAS DA LANCHONETE                                                                               (70.422,45)
DESPESAS COM PESSOAL                                                                                           (22.787,92)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE                                                                         (47.634,53)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS                                                                        (2.946,77)
FESTAS E EVENTOS                                                                                                      (2.946,77)
DESPESAS A.L.E.M.G.                                                                                                   (25.210,74)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)                                                                     (25.210,74)
TOTAL DE DESPESAS                                                                                             (243.707,69)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS                                                                  (1.298,80)
RECEITAS FINANCEIRAS        27.977,80 
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS                                                               27.977,80 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS                                                                               26.679,00

Setembro

R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                94.632,09 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                  309,35 
RECEITAS CANTINA                                                                                                      50.279,61 
RECEITAS - LANCHONETE                                                                                          74.025,10 
FESTAS E EVENTOS                                                                                                       13.290,00 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                                                                                   22.048,10 
TOTAL DE RECEITAS                                                                                                254.584,25 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          (54.882,54)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO                                                                        (35.077,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                  (19.753,38)
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                  (51,57)
DESPESAS DA CANTINA                                                                                          (67.008,62)
DESPESAS C/PESSOAL CANTINA                                                                             (19.853,49)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA                                                                           (47.155,13)
DESPESAS DA LANCHONETE                                                                               (63.684,90)
DESPESAS COM PESSOAL                                                                                           (21.102,64)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE                                                                         (42.582,26)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS                                                                         (1.910,10)
FESTAS E EVENTOS                                                                                                      (1.910,10)
DESPESAS A.L.E.M.G.                                                                                                (22.988,12)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)                                                                          (22.988,12)
TOTAL DE DESPESAS                                                                                              (210.474,28)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS                                                                   44.109,97 
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                              37.230,06 
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS                                                               37.230,06 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS                                                                               81.340,03

www.aslemg.org.br
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Jovem servidora representa as mulheres nos Jogos de Integração
 O Jornal da Aslemg entrevis-
tou Mariana Navarro. A jovem entrou 
para a ALMG no último concurso e 
aproveitou a oportunidade dos jogos 
de integração para conhecer novas pes-
soas. Mariana joga sinuca desde criança. 
Seus amigos da Consultoria da Assem-
bleia André Naves e Said Albuquer-
que participaram do nosso bate papo.
JA - Como foi partici-
par do Torneio de Sinuca?
Mariana Navarro - O torneio de si-
nuca foi bom não só pela oportuni-
dade de jogar sinuca. Nos jogos eu 
pude conhecer pessoas que talvez 
eu nem viesse a conhecer se não 
tivesse participado do torneio. Além 
disso, jogar sinuca pra mim é ótimo.
JA - Quando que você 
começou a jogar sinuca?
Mariana Navarro - Meu avô sempre 
jogou sinuca e sempre fez questão de 
ensinar aos filhos e aos netos. Sempre 
quando reunimos a família nós jogamos.
JA - Você já participou de 
outro torneio de sinuca?
Mariana Navarro - O primeiro tor-
neio que disputei foi aqui na Aslemg. 
Sempre tive muita vontade de partici-
par. Já assisti campeonatos, mas nunca 

participei. O pessoal aqui da Consul-
toria entrou, eles me incentivaram a 
participar e eu acabei me inscrevendo.
JA - Como foi a receptivi-
dade do pessoal no torneio?
Mariana Navarro - O pessoal me 
recebeu muito bem. Eles comentaram 
que eu fui a primeira mulher a participar 
do torneio de sinuca dos Jogos de 
Integração. O pessoal foi super simpático.
JA - Existe preconceito com 
as mulheres no jogo de sinuca?
Mariana Navarro - Quando jogo si-
nuca em outros lugares, às vezes os 
homens olham meio estranhos. Acham 
que só porque é uma menina não pode 
jogar. Mas acho que o preconceito em 
si não existe. Minha participação no 
torneio da Aslemg, acredito eu, vai 
incentivar outras mulheres a partici-
par da sinuca e de outras modalidades.
JA - Você pratica outro esporte?
Mariana Navarro - Eu jogo futebol 
também. Eu até comentei quando 
fui fazer inscrição pra sinuca sobre a 
possibilidade de fazer um time femi-
nino. Mas quem sabe ano que vem.
JA - André, como você classifica a atu-
ação da Mariana no Torneio de Sinuca?
André Naves - Foi uma bela atuação. 

Ela esteve sempre presente e interes-
sada. Acompanhou todos os jogos.
JA - Said, o que acha de uma 
mulher disputar um torneio em 
que os homens são maioria?
Said Albuquerque - Eu lembro que 
outra mulher participou do torneio de 
xadrez, há uns três anos atrás. Só que o 
xadrez não chama muita atenção, são 
poucas pessoas que participam. Mas 
em um torneio mais amplo, com mais 
destaque, a primeira mulher foi a Mari-
ana. Ela demonstrou que não precisa 
existir preconceito. A Mariana partici-

pou dos jogos e disputou no mesmo 
nível que os homens. Ela jogou bem, 
nos surpreendeu e se tivesse futebol 
feminino ela também iria muito bem.
JA - O que você achou dos Jo-
gos de Integração desse ano?
Said Albuquerque - O torneio atin-
giu o seu objetivo. Ele congregou os 
funcionários em uma atividade lúdi-
ca e que faz que cada um conheça o 
outro em uma situação diferente do 
local de serviço. Isso atinge todas as 
facetas do coleguismo. Nós consegui-
mos ultrapassar a relação profissional

Said, Mariana e André participaram do Torneio de Sinuca

Goleadas marcam as finais do torneio de futebol
 Superação, esforço e muita 
garra. Foram assim as finais do tor-
neio de futebol dos Jogos de Integra-
ção.  Ao final, o time da Segurança A 
mostrou todo seu favoritismo e apli-
cou uma sonora goleada na equipe dos 
Filhos de Minas por 7X1. O artilheiro 

da competição foi Leandro Silva, da 
Segurança A, com 14 gols marcados.
 O segurança Samuel Coelho, 
destaque dos Jogos de Integração en-
tre os novos concursados e campeão 
do torneio de futebol, fala da relevância 
do evento em seu convívio na ALMG. 

“Você conhece pessoas novas e isso é 
importante porque se cria um vínculo 
e fica melhor o ambiente de trabalho. 
O campeonato foi bacana. O pessoal 
interagiu e divertiu. Foi uma com-
petição muito bem organizada”, diz.
 No jogo que comple-

tou as finais, o favorito ao título 
Aliança bateu a Informática A por 
10X4 e ficou com o terceiro lugar.
 Foram quase dois me-
ses de campeonato. O tradicio-
nal churrasco animou a manhã 
dos servidores no Dom Orione.

Promoção esportiva da Aslemg foi um sucesso
 No sábado, dia 14/11/09, 
foi celebrada a confraternização 
de encerramento dos Jogos de 
Integração promovidos pela Aslemg, 
evento que se realiza desde o ano de 
2006 e cada vez mais se consolida 
como uma iniciativa de sucesso, 
marcada pela ampla participação 
dos associados, de acordo com sua 
modalidade esportiva de interesse.

 Durante a realização 
do torneio de futebol society, a 
participação e a motivação dos atletas, 
familiares e torcedores em geral, 
superaram as expectativas, e a presença 
do público foi um dos destaques dessa 
competição, sobretudo, o público 
feminino que abrilhantou a festa.
 Ressalta-se o apoio da 
Mesa Diretora da ALMG, que se fez 

presente no encerramento, por meio 
do 3º Secretário, Deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), e, traduzindo o sábio 
ponto de vista do Presidente Alberto 
Pinto Coelho, de que, “Quem dá vida 
ao Poder Legislativo somos nós”. 
Podemos dizer assim que a Associação 
dos Servidores da ALMG também 
somos todos nós, e como tal, devemos 
participar do seu cotidiano, suas ações, 

seus projetos, reclamar, oferecer 
sugestões para o seu engrandecimento.
 Na qualidade de Conselheiro, 
felicito a Diretoria da Aslemg, na pessoa 
de seu diretor de esportes, Antônio 
Pinto da Silva, pela competente 
organização dos Jogos de Integração, 
resultando em grande sucesso.

Por Javert Marcondes
Conselheiro
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Fotos do Torneio de Futebol

Finais do Torneio de Futebol  

Seguradoras conveniadas com a Aslemg
 A TRALSEG, fundada em 
2005, é formada por uma equipe de 
corretores especializados, em per-
manente atualização no segmento 
de seguros, o que garante excelên-
cia no atendimento, inovação aliada 
à experiência. A equipe TRALSEG 
conhece profundamente o mercado, 
mantém parcerias com as principais 
seguradoras e garante os melhores 
produtos com custos competitivos.
 Com a TRALSEG seus bens e 
sua vida estarão assegurados. Saiba quem 
é a TRALSEG e veja as mais vantajo-
sas soluções para proteger a sua famí-
lia, bens pessoais e empresariais com 
a confiança, tranquilidade e segurança.

Fale com Alexandre Albert e tire suas 
dúvidas – 2555-4694 ou 8897-3046.
 A RHW, fundada em 1990 por 
Ricardo Luiz Ambrosano, é formada 
por uma equipe de profissionais sempre 
atualizados com o mercado de seguros. 
A empresa é uma corretora com atu-
ação em todas as carteiras de seguros.
 Com foco na excelência do 
atendimento ao segurado e sempre 
sobre o tripé da criatividade, credibili-
dade e competência, a empresa tem um 
atendimento que a faz ser reconhecida 
pelos seus clientes como uma das prin-
cipais corretoras de seguro do mercado.
Fale com Ricardo Ambrosano e saiba 
sobre a RHW - 3317-1511 ou 8792-1511.


