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Happy de final de ano agita a noite do 
servidor com muita música e animação

 O último happy hour da 
Aslemg do ano de 2009 pode, no 
mínimo, ser classificado como 
empolgante. No dia 26 de novembro, 
o restaurante da associação, recebeu 
grande quantidade de servidores e 
convidados especiais, como o Diretor 
Geral Dr. Eduardo Vieira Moreira e 
o Procurador Geral Luís Antônio 
Prazeres Lopes. Três atrações 
musicais, dentre elas o músico Tadeu 
Franco e três componentes da banda 
Boca de Sino fizeram da noite dos 
servidores da ALMG uma festa.
 “Fechar o ano com um happy 

tão animado é realmente um presente 
para nós da Gestão Participativa 
e também para os servidores da 
ALMG. Sem sombra de dúvida foi 
um dos eventos mais animados da 
nossa associação”, disse o presidente 
Otacílio Duarte de Freitas.
 Tadeu Franco cantou seus 
sucessos e os três componentes 
da banda Boca Sino agitaram 
os servidores que estavam no 
happy. Ninguém ficou parado. 
Além do belo cardápio e a bebida 
supergelada, a música foi o 
ingrediente que apimentou o evento.

 Aconteceu no dia 17 de 
dezembro de 2009, a partir das 19 
horas, a Festa de Natal do Servidor. 
Realizado pela Aslemg, em parceria com 
a Cofal e o SINDALEMG, o evento 
foi marcado pela grande presença de 
servidores da ativa, aposentados e 
muita animação. O coral da ALMG, 
um excelente DJ e a banda Brilhantina 
fizeram da noite um verdadeiro show.
 “O evento foi ótimo. Plane-
jamos, conversamos e tudo deu certo. 
Claro que não chegamos à perfeição, 
mas essa é a primeira festa de natal 
organizada pela Gestão Participa-
tiva. Tenho certeza que no próximo 
ano conseguiremos superar esse 
grande evento”, disse Josiane Silvei-
ra Reis, funcionária da Aslemg, que 

participou da organização da festa.
 A Banda Brilhantina agi-
tou os servidores em diversos es-
tilos musicais. Anos 60, 70, Rock, 
Sertanejo e Forró foram alguns dos 
estilos apresentados pelo grupo. O 
coral da ALMG apresentou para os 
servidores cantigas natalinas, que de-
ram um charme indescritível à festa.
 Segundo o presidente da 
Aslemg, Otacílio Duarte de Freitas, 
para o evento foram mobilizados to-
dos os setores da associação. “Ficamos 
apreensivos pela magnitude da festa. 
Chegamos a nos perguntar se daria cer-
to. Mas tenho certeza de que a Festa de 
Natal do Servidor 2009 vai ficar mar-
cada na história da Aslemg e também 
no coração dos servidores”, disse ele.Muita empolgação na Festa de Natal do Servidor

Happy reuniu muitos servidores no restaurante da associação
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 Final do ano! O verão che-
gou sob o forte brilho do astro rei. 
Juntos, com muita inspiração, esforço 
e alegria, vibramos com as conquistas 
e os caminhos percorridos. Vimos, 
no decorrer da jornada, parte das as-
pirações transformadas em realidade. 
 Quando tomamos posse, era 
outono, tempo ameno das estações, 
que conduz as ideias na construção da 
realidade. Assim começamos a nossa 
gestão com um discurso aguçado, no 
que tange à reflexão sobre a respon-
sabilidade e o compromisso em di-
rigir a Aslemg - a primeira entidade 
criada no Legislativo mineiro, cuja 
estrutura político-administrativa res-
guardou e abrigou, por muito tem-
po, os anseios dos servidores diante 
das dificuldades encontradas sobre 
as questões funcionais da ALMG.
 Desde o início da gestão, 
firmamos o compromisso com as 
outras entidades - Cofal e Sindalemg 
– de que iríamos assumir o verdadeiro 
papel da nossa associação, que é a 
busca constante do bem estar social. 

Entendemos que não haveria mais a 
necessidade de assumirmos as questões 
de cunho funcional e financeiro, pois 
essas entidades existem, sob a natureza 
jurídica, especificamente, voltadas para 
essas razões. Ultrapassamos a barreira 
histórica dos preconceitos advindos das 
divergências de ideais entre servidores, 
sobre a melhor filosofia de trabalho/
atendimento, que deveria reger a nossa 
associação. Destaque-se a refiliação 
de ex-associados, a filiação de novos 
associados e a participação de todos 
no processo de desenvolvimento da 
Aslemg, através do contato direto, 
dia a dia, com a diretoria, bem como 
também pelo portal de comunicação 
virtual “Ouvidoria”, no site da 
Aslemg , que está surtindo um efeito 
muito positivo de aproximação 
entre a Aslemg e o associado.
 Conseguimos realizar, com 
sucesso total, as duas grandes festas 
da Aslemg: a Festa Junina e a Festa de 
Natal. Atendendo ao pedido dos asso-
ciados, voltamos a realizar a festa juni-
na no estacionamento da ALMG, que 

foi superiluminada pela presença dos 
convidados, pelo grupo de quadrilha e 
pela banda musical. A Confraterniza-
ção de Natal, realizada no Clube dos 
Oficiais, superou todas as expectativas 
da nossa diretoria. Sentimos o clima de 
satisfação, pelo brilho nos olhares de 
todos que ali estavam envolvidos pela 
música, luzes e pelo ambiente natalino. 
Foi um momento importante para se 
criar um laço de amizade entre asso-
ciados, convidados, administração da 
Aslemg e entidades parceiras presentes.
 Em 2010, já estamos pro-
gramando várias ações, que vão 
trazer benefícios e vantagens, que 
nós, associados, temos o direito 
de receber da nossa Associação.
 Agradecemos, em espe-
cial, a toda a equipe da direto-
ria Aslemg e seus funcionários a 
dedicação e o empenho, indispen-
sáveis para o sucesso da Entidade.
 O nosso muito obrigado pela 
participação de todos, e que tenham um 
Feliz Ano Novo, trilhando caminhos 
cheios de paz, harmonia e felicidade.
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Demonstração de Resultado do mês de outubro e novembro de 2009 
Aslemg - CNPJ : 17.340.266/0001-86            

Situação atualizada das aplicações
Banco

CEF

COFAL (2)

COFAL (1)

Total

Saldo em 30/10/2009

R$ 1.021.791,94

R$ 1.439.453,65

R$ 2.205.819,34

R$ 4.667.064,93

Saldo em 30/11/2009

R$ 1.026.963,94

R$ 1.446.339,66

R$ 2.217.918,61

R$ 4.691.222,21

OUTUBRO
R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO             81.868,78 
RECEITAS FINANCEIRAS                               305,45 
RECEITAS CANTINA                                   58.122,52 
RECEITAS - LANCHONETE                       80.543,44 
FESTAS E EVENTOS                                     2.619,66 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                22.641,13 
TOTAL DE RECEITAS                             246.100,98 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO       (59.658,64)
DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO        (34.849,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS               (24.736,03)
DESPESAS FINANCEIRAS                              (72,73)
DESPESAS DA CANTINA                       (61.218,60)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA          (19.005,97)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA        (42.212,63)
DESPESAS DA LANCHONETE             (61.311,75)
DESPESAS COM PESSOAL                       (23.442,35)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE      (37.869,40)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS   (24.655,17)
FESTAS E EVENTOS                                 (24.655,17)
DESPESAS A.L.E.M.G.                            (23.245,52)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)      (23.245,52)
TOTAL DE DESPESAS                          (230.089,68)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS             16.011,30 
RECEITAS FINANCEIRAS                          28.790,60 
TOTAL RECEITAS BURITIS                    28.790,60 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS            44.801,90 

NOVEMBRO
R E C E I T A S                                                       
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO             85.328,19 
RECEITAS FINANCEIRAS                               308,65 
RECEITAS CANTINA                                   49.172,77 
RECEITAS - LANCHONETE                       92.138,52 
FESTAS E EVENTOS                                        968,15 
RECEITA - (A.L.E.M.G.)                                42.589,64 
TOTAL DE RECEITAS                             270.505,92 

D E S P E S A S                                                       
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO       (88.591,82)
DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO    (65.402,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS               (23.138,74)
DESPESAS FINANCEIRAS                              (50,66)
DESPESAS DA CANTINA                       (84.735,83)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA          (37.567,84)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA        (47.167,99)
DESPESAS DA LANCHONETE            (78.310,98)
DESPESAS COM PESSOAL                       (33.911,59)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE      (44.399,39)
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS     (9.684,01)
FESTAS E EVENTOS                                   (9.684,01)
DESPESAS A.L.E.M.G.                            (43.956,59)
DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.)       (43.956,59)
TOTAL DE DESPESAS                          (305.279,23)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS         (34.773,31)
RECEITAS FINANCEIRAS                          25.718,38 
TOTAL RECEITAS BURITIS                     25.718,38 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS          (9.054,93)
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Torneio de Sinuca
 O torneio de sinuca do 4º 
jogos de integração foi emocionante. 
Depois de muitas partidas, tacadas 
e disputas fantásticas, a competição 
tem seus ganhadores. O campeonato 
desse ano teve 14 participantes que 
iniciaram a busca pelo título, mas 
José Jurani conseguiu superar os de-
mais concorrentes. O vice-campeão 
foi José Drummond e a terceira co-
locação ficou com Cândido Batista.
 O destaque do campeonato 

desse ano não ficou entre os ganha-
dores, mas sim com Mariana Navarro. 
Ela foi à primeira mulher a disputar o 
torneio de sinuca nos jogos de integra-
ção. Ela jogou nas mesmas condições 
que os homens e deixou de lado o pre-
conceito de que em alguns esportes a 
mulher não tem a mesma performance 
que os homens. Para o próximo ano 
fica a expectativa de mais participantes 
e que a competitividade, integração e 
emoção continuem no mesmo nível.Torneio de sinuca foi disputado na AASBEMGE

Parceria de resultado no jogo dos Servidores
 Incentivo a prática esportiva 
e integração entre os servidores da 
ALMG. No dia 25 de outubro, a Aslemg 
em parceria com o SINDALEMG e 
a COFAL promoveu no estádio do 
Independência o jogo dos servidores 
da ALMG. O Deputado Estadual 
Alencar da Silveira Jr. disponibilizou 
as dependências do popular campo 
do Sete para a realização do evento 

e presenteou os servidores com 
troféus. Os Deputados Dinis 
Pinheiro e Ademir Lucas também 
participaram  doando dois troféus.
 O presidente da Aslemg, 
Otacílio Duarte de Freitas confirmou 
a importância do evento para todos. 
“Estar aqui no Independência, 
em uma manhã de domingo, com 
nossos amigos servidores não tem 

preço. Além das partidas que são 
emocionantes, a união , integração e a 
oportunidade de conhecer melhor um 
colega de trabalho é fantástica”, fala.
 O Deputado Alencar da 
Silveira Jr. destaca o trabalho da 
Aslemg em benefício aos associados. 
“A Aslemg tem cumprido exemplar-
mente seu papel junto aos servi-
dores da Assembleia de Minas, na 

defesa de seus direitos ou na busca 
por um ambiente de trabalho mais 
digno para todos. Por isso, inclusive 
nesse momento de confraternização, 
é importante nosso apoio para que a 
Aslemg proporcione o melhor para 
seus associados”, relata o parlamentar.
 A TV Assembleia realizou a 
cobertura do evento que fez parte das 
comemorações da Semana do Servidor.

Jogos de Integração - Diversão nos sábados dos servidores
 Organização e muita com-
petência no planejamento dos Jo-
gos de Integração de 2009. Foram 
cinco modalidades: xadrez, fute-
bol society, sinuca, tênis de mesa e 
de quadra. Ao todo foram cerca de 
300 participantes, destaque para o 
futebol que obteve 150 inscritos.
 Para o Diretor de Esportes 
da Aslemg, Antônio Pinto da Silva, o 
Toninho, os jogos atingiram o objetivo. 
“Conseguimos reunir os associados que 
gostam de esporte. Eles se divertiram 
e conseguiram externalizar suas rela-
ções fora do local de trabalho”, disse.

 Outro motivo da satisfação 
dos organizadores do torneio foi a pre-
sença de familiares dos participantes 
dos jogos. “Ver tantas mulheres, meni-
nos e meninas nas competições nos 
deixa altamente satisfeitos. Nossa 
meta foi realmente alcançada”, ex-
plica Filipe Eustaquio, que junta-
mente com Toninho, Marcos Vini-
cio e John Santos, realizou o evento.
 Segundo o Diretor de Es-
portes da Aslemg, para a próxima 
edição fica a expectativa para o cresci-
mento na participação entre os servi-
dores e a plena satisfação destes.

Confira os vencedores dos Jogos de Integração
Modalidade Campeão 2º lugar 3º lugar Prêmio Especial
Futebol Society Segurança A Filhos de Minas Aliança Destaque entre os servidores 

novatos - Samuel Coelho
Tênis de mesa Antônio Calhau Paulo Daniel Godoy Eduardo Naves
Tênis de quadra - Profissional/
Principiante

Renato Olivé/ Adalberto 
Alves

Gabriel Kattar/ Rodrigo Brito Lázaro Santana/ Adilson de 
Brito

Medalha especial para Max 
Wolf

Xadrez Delio Marcos Luiz Rocha Marcos Emídio
Sinuca José Jurani José Drummond Candido Batista Troféu participação feminina – 

Mariana Navarro

Segurança A (camisa branca) - 1º: Márcio, Mário, Fábio, Leandro, Marco, Samuel Coelho, Ricardo, Samuel Amorim, Ronan, Juarez e Hevert
Filhos de Minas (camisa amarela): Sérgio, Luiz, Durval, Gilberto, Diogo, Eraldo, Anderson, Lucas, Henrique, Lucas Gordiano, Joaquim e Johnys



 

 Com a solicitação de cancela-
mento da apólice de seguro vida, a partir 
de 1º de novembro de 2009, feita pela 
seguradora Icatu Seguros, a Associação, 
em parceria com a Tralseg Corretora 
e RHW Corretora de Seguros, firmou 
contrato de apólice de seguros de vida 
coletivo com a seguradora Met Life Se-
guros e Previdência S/A, para manter a 
cobertura de seguro vida dos associados 
que se encontram nessa apólice Foram 
acrescidas mais duas coberturas nesta 
apólice sem ônus para os associados: a 
cobertura de Assistência Funeral familiar 
de R$3.000,00 com abrangência em todo 
território nacional; e inclusão de cober-
tura de Morte para filhos até 18 anos.

Aslemg e você
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Conheça as novidades da Aslemg
.Disque Encomendas

 Leve as delícias da Aslemg 
para sua casa. Pelo ramal 7893, 
você, servidor, pode encomendar 
diversos produtos do restaurante e da 
lanchonete da Aslemg. Pizzas, bolos, 
tortas de frango e salgados estão a seu 
alcance. É só discar 7893 e encomendar.

Filiação especial

 O presidente da ALMG, Alberto Pinto Coelho, é o novo associado da 
Aslemg! Essa filiação tão especial só nos motiva a cada dia trabalhar mais! Nossa 
campanha de filiação não para. Faça como nosso presidente e filie-se à Aslemg. 

Espaço Criar
Para a eterna Janis Lynn Joplin

A voz rouca
e maldita
não coube
dentro de sua vida.

As roupas coloridas
e compridas

não couberam
nos seus sonhos.
Os seus sonhos
não findaram,
mas a sua vida sim!

Esta vida é sempre medíocre
para quem sonha demais.

Mauro Lúcio de Paula

No fundo do quintal da minha casa,  
morava  um rio - um triste rio - 
Que amava  uma  flor que vivia presa 
numa  árvore. 
O rio   passava, mas  sempre deixava 
um pedaço dele. 
Quanto maior era a distância, mais  a 
flor se guardava, 
E se fechava, presa de saudades dele. 
O seu destino era ir e ele precisava 
seguir seu caminho de rio.
Não queria mais seguir, e um  pedaço 
dele sempre ficava ali.
Todas as árvores e  flores, com a dor 
dos dois, se compadeceram,
E, tristemente, choraram. As lágrimas 

caídas  foram tantas, 
que as águas  começaram subir,  até 
onde a flor vivia. 
O sol sorriu. A  flor se abriu.
O rio a acariciou em  seus braços e a 
levou  para sempre. 
O amor era tanto, que,  por onde  os 
dois passavam, 
as cores  iam se multiplicando. 
Rio e  flor se  transformaram num  
caminho de cores 
e, desse encontro feliz , 
nasceu o  arco-íris. 

Luiz Dias 

Papa Pilhas, uma ação a favor da sustentabilidade
 A partir de fevereiro de 2010, a 
Aslemg, adota uma medida em prol da 
sustentabilidade ambiental. Um papa-
pilhas vai ser colocado no restaurante 
da associação. Vamos recolher 
pilhas e baterias portáteis usadas e 
encarregarmos de sua reciclagem. 
Assim, contribuímos para uma adequada 
disposição desses materiais, cujos 
resíduos tóxicos representam um risco 
ao meio ambiente e à saúde publica.
 Depositadas em lixões, ater-
ros sanitários e outro locais, pilhas e 
baterias podem vazar e contaminar o 
lençol freático, solo, rios e alimentos, 
causando danos às pessoas e animais.
Com esta ação, queremos conscientizar 
as pessoas sobre a necessidade de dar um 
destino correto a esses materiais, reduzin-
do a quantidade de pilhas e baterias lança-

das inadequadamente no meio ambiente.
 Mais uma vez a Aslemg 
sai na frente e contribui para 
a educação social e ambiental.
 O papa-pilhas no restaurante 
da Aslemg é sugestão do servidor 
Sérgio Antônio de Barros. Por 
meio da Ouvidoria da Aslemg ele 
colocou sua opinião e foi atendido.

Tênis de mesa, xadrez e 
dama nas quintas 

 A partir da segunda metade 
do mês de fevereiro, todas as quin-
tas-feiras, os associados da Aslemg 
poderão desfrutar de tênis de mesa, 
e tabuleiros para jogos de xadrez e 
dama. As partidas serão realizadas 
no restaurante da associação a partir 
das 18 horas. Nos dias de Happy Hour 
essas atividades serão canceladas.

.Jantar na Aslemg

 O que você acha de poder jantar 
no restaurante da sua associação? Agora 
isso é possível. A Aslemg, a partir de 
fevereiro vai oferecer refeições, das 18 
às 19 horas, servidas no restaurante da 
associação ou que poderão ser levadas 
para casa. Não perca a oportunidade 
de desfrutar desse nosso novo serviço. 
Só a Aslemg para proporcionar 
qualidade e conforto a um baixo custo.

A voz Assim nasceu o arco-íris

Aslemg com nova 
seguradora


