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Dia 18 de junho tem Arraiá da Aslemg

Destaques dessa edição

Associado Aslemg agora 
pode ser atleta

A Aslemg fechou convênio com a Rune & Fun. Essa 
empresa assessora pessoas que desejam praticar uma 
atividade física saudável, participando de maratonas, tri-
athlons ou mantendo a forma física de maneira orienta-
da. Os atletas Rune & Fun são pessoas do dia a dia. Re-
ceba orientação para programas de corrida, caminhada, 
natação, musculação e ciclismo. A Rune & Fun oferece 
serviços de nutrição, avaliação física, massagem, médico 
acupunturista e fisioterapeuta. Outras informações pelo 
telefone 2108-7900.
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“Eu sou 12 por 8”
 A Aslemg aderiu à 
campanha nacional de pre-
venção à hipertensão “Eu 
sou 12 por 8. E você?”. O 
projeto, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Car-
diologia, pretende aumen-
tar os índices de adesão ao 
tratamento, que hoje são 
inferiores a 10%.
 A Associação pro-
duziu cerca de 100 cartões, 
que foram afixados nas me-

sas do restaurante, com in-
formações sobre os benefí-
cios e prejuízos do consumo 
do sal, um dos vilões da 
pressão arterial. Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a quantidade 
recomendada de sal diária 
não pode ultrapassar cinco 
gramas.
 Faça parte dessa 
campanha e seja também 12 
por 8.

A Aslemg promove, no dia 18 de junho, sexta-feira, uma das festas mais tradicionais da Associação. 
Forró e músicas da década de 60 e 70 vão agitar o evento.

 O “Arraiá da 
Aslemg” vai esquentar a 
noite de 18 de junho, sexta-
feira. Uma das festas mais 
tradicionais da Associação 
estará repleta de atrações.  
 Com o apoio da 
Aplemg, Cofal e Sindalemg, 
a festa será realizada no es-
tacionamento C da Assem-
bleia, a partir das 18 horas. 
Lilian Jabour irá animar os 
servidores que gostam de 
dançar forró. Logo depois o 
servidor Sinval Rocha e sua 
banda Boca de Sino farão 
um show com músicas dos 
anos 60 e 70. 
Do dia primeiro a 18/6, a 

Aslemg também irá recolher 
doações para a Campanha 
do Agasalho Aslemg 2010. 
Ao final da campanha, uma 
instituição de caridade será 
escolhida, por meio de en-
quete, para receber os dona-
tivos. 
 No ano passado, o 
“Arraiá da Aslemg” foi um 
sucesso. Agora, a Aslemg 
promete realizar uma festa 
muito mais completa. 
 Compareça ao “Ar-
raiá da Aslemg”:  teremos 
quadrilha, comidas típicas, 
bebidas, música e muita di-
versão. Esperamos a sua 
presença.



Conquistando nossas metas

Editorial

 Em 1º de junho de 
2010, completaremos um ano 
de gestão participativa. Quan-
do começamos a nova gestão, 
organizamos uma lista de pri-
oridades, planejando imple-
mentar ações efetivas de forma 
a adequar as necessidades da 
Aslemg à realidade atual. Po-
demos dizer, com tranquilidade, 
que atingimos nossos objetivos, 
num curto período de gestão. 
Sentimo-nos realizados quanto 
aos trabalhos desenvolvidos na 
Associação, mesmo conscientes 
de que ainda temos que dar 
andamento a uma série proje-
tos e colocá-los em prática: in-
vestir em um novo layout para 
adaptar as estruturas da área 
de produção, dos espaços do 
restaurante (salão de refeições) 
e da lanchonete; dinamizar a 
área administrativa, visando  
um  excelente fluxo de acesso 
aos serviços de informação, 
aquisição de guias, pagamentos, 
convênios; e criar um “cantinho 
especial” para o planejamento 
de ações sociais priorizando 
lazer e cultura. Estamos otimis-
tas para o desenvolvimento de 
outros planos, propostos desde 
o início da gestão, com vistas a 

iniciá-los já no segundo semestre 
deste ano. Planejamos implan-
tar um sistema automatizado, 
integrando os setores da recep-
ção/administração e de caixas/
restaurante e lanchonete, para 
unificar acessos, agilizar aten-
dimentos e melhorar o fluxo, 
de forma a gerar comodidade, 
rapidez e um bom atendimento. 
Vamos revitalizar o ambiente 
do restaurante, visando oferecer 
um espaço agradável e tranquilo 
para que os associados possam 
usufruir de maior conforto nos 
horários de refeições e também 
nos eventos especiais - happy 
hours, datas comemorativas e de 
confraternizações  – realizados 
pela Aslemg durante todo o ano. 
Vem aí a nossa badalada festa 
junina - “arraiá da Aslemg”- que 
realizaremos, com muita anima-
ção, no dia 18 de junho, a partir 
de 18 horas, no estacionamento 
C da ALMG, localizado ao 
lado da Associação. Disponibi-
lizamos mais uma televisão no 
salão da lanchonete, para que os 
associados possam assistir aos 
jogos da Copa do Mundo. Fir-
mamos convênio com a empre-
sa Run & Fun que desenvolve 
um trabalho muito interessante 

sobre educação física, ofere-
cendo alternativas de entreteni-
mento e saúde aos associados. 
Já se encontra em andamento 
projetos para aquisição de um 
imóvel, mais próximo à ALMG 
- um espaço de conveniência - 
que possa oferecer condições 
de atender às demandas atuais 
para exposições de artes e arte-
sanatos, oportunidades de ven-
das e de serviços, propiciando 
um local ideal e confortável 
para a oferta de negócios atra-
tivos. Uma proposta saudável 
e ousada será a disponibiliza-
ção de espaços alternativos 
para a prática de relaxamentos 
(Yoga, Pilates, alongamentos), 
academia de ginástica, salão de 
beleza, escolas de música e de 
idioma. Planejamos, especial-
mente, oferecer uma quadra 
para diversão e esportes, fo-
cando em projetos enxutos e 
bem planejados, que possam 
ser desenvolvidos em prol do 
conforto, satisfação e felicidade 
dos associados. Agradecemos o 
apoio de todos, pois, estamos 
construindo, dia a dia, uma a 
Aslemg mais dinâmica, capaz 
de oferecer melhores benefícios 
aos associados.

Financeiro
Demonstrativo de Resultado do mês de janeiro e fevereiro de 2010

Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

Situação atualizada das aplicações
Banco
CEF
COFAL (2)
COFAL (1)
Total

Saldo 31/03/2010
R$ 1.050.331,27
R$ 1.479.463,78
R$ 2.272.245,25
R$  4.802.040,30

Saldo em 30/04/2010
R$ 1.055.868,56
R$ 1.486.836,58
R$ 2.284.803,51
R$ 4.827.508,65
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RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 86.700,39 84.897,51

RECEITAS FINANCEIRAS 329,19 309,15

RECEITAS CANTINA 50.650,75 52.249,17

RECEITAS - LANCHONETE 30.842,14 53.224,74

FESTAS E EVENTOS  1.576,20 345,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 23.868,31 20.644,03 

TOTAL DE RECEITAS 193.966,98 211.669,60

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (58.671,15) (65.494,81)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (38.280,37) (41.588,31)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20.282,34) (23.853,82)

DESPESAS FINANCEIRAS (108,44) (52,68)

DESPESAS DA CANTINA (56.707,47) (65.425,61)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (22.599,58) (27.812,71)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (34.107,89) (37.612,90)

DESPESAS DA LANCHONETE (49.684,41) (60.369,68)

DESPESAS COM PESSOAL (21.184,54) (23.218,29)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (28.499,87) (37.151,39)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (1.970,00) (6.640,00)

FESTAS E EVENTOS (1.970,00) (6.640,00)

DESPESAS A.L.E.M.G. (25.404,56) (23.248,64)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (25.404,56) (23.248,64)

TOTAL DE DESPESAS (192.437,59) (221.178,74)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 1.529,39 (9.509,14)

RECEITAS FINANCEIRAS 27.216,49 24.673,57 

TOTAL RECEITAS BURITIS 27.216,49 24.673,57 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 28.745,88 15.164,43 

Por Otacílio Duarte



Esportes

Dose dupla de Happy Hour

 Com alegria, emoção e claro, muita dança. Foi assim o Happy Hour dançante da Aslemg, realizado no dia 29 de 
abril – Dia Mundial da Dança. Em Belo Horizonte foram várias as apresentações que comemoraram a data. A Aslemg 
não ficou de fora, tematizou o evento e convidou os servidores para participarem da festa. Foi um espetáculo! “Os 
Godoy’s” e Keta não deixaram ninguém parado. No Happy das mães, dia 13/5/2010, a Aslemg optou por um evento mais 
tranquilo e elegante. Somel & Banda tocou músicas dos anos 80 e 90. Os servidores que estiveram presentes puderam 
cantar ao som do sax do simpático músico Melquiades Barbosa. Uma coisa é certa, o melhor evento é sempre aquele que 
está por vir. Então compareça ao Arraiá da Aslemg.

Jogos de Integração: Fase final emocionante

 Em uma reta final 
de tirar o fôlego, o time da 
Cofal conquistou o título 
ao vencer a Presidência por 
1 x 0. A partida foi muito 
disputada. As duas equipes 
já tinham se enfrentado na 
primeira fase dos Jogos de 
Integração, a vitória foi da 

Presidência por 3 x 1. Na 
disputa pelo terceiro lu-
gar a Segurança venceu a 
Informática por 7 x 2. A 
Presidência levou mais dois 
troféus. O destaque do tor-
neio ficou com Mário de 
Paula e o melhor goleiro foi 
Geisson Ribeiro. Lucas Al-
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Eventos

 O Deputado Weliton Prado esteve presente no happy do dia 29/04 e posou para foto com os servidores Éder Antônio, Ana Maria e Juarez Novaes

ves, da Taquigrafia, equipe 
eliminada ainda na primei-
ra fase, foi o matador do 
campeonato.
 Após as partidas fi-
nais, o tradicional churrasco 
e as premiações encerra-
ram os Jogos de Integração 
2010. 

 “Disputado e ani-
mado. Foi assim o torneio 
de futebol. Fico feliz em 
encerrar mais uma edição 
dos Jogos de Integração. Os 
servidores e familiares pre-
sentes aproveitaram a festa. 
Agradeço a participação de 
todos”, disse Antônio Pinto.



Convênios

Conheça os novos Convênios da Aslemg
Hotel Fazenda Cachoeiras da Serra Dentare Saúde

 Conheça a cidade 
de Moeda e também o 
Hotel Fazenda Cachoeiras 
da Serra. A 42 km de Belo 
Horizonte, você, associado 
da Aslemg, pode desfrutar 
de momentos incríveis di-
ante da natureza. Cachoei-
ras, cavalgadas, ar puro das 
montanhas e contato direto 
com as delícias do interior 
de Minas.

 O Hotel Fazenda 
possui 16 chalés, piscina, 
curral, alambique, pomar, 
trilhas, salão de jogos, sala 
de convenções, playground 
e muito mais. O restaurante 
serve a tradicional comida 
mineira.
 Conheça esse paraí-
so, com descontos sensacio-
nais. Informações no setor 
de convênios da Aslemg.

uma variedade de procedi-
mentos focados na odonto-
logia estética: implante, Pró-
tese,  Clareamento Dental, 
Cirurgia Plástica Gengivais, 
SPA Odontológico e Day 
Clinic.
 A Dentare fica na 
Avenida Álvares Cabral, 
381, conjunto 1205, Edifí-
cio Downtown, Lourdes, 
www.dentaresaude.com.br .
 Mais informações 
no setor de convênios da 
Aslemg: 2108-7900.

 Tratamentos odon-
tológicos devem ser realiza-
dos com profissionais alta-
mente qualificados. Por isso 
a Aslemg firmou convênio 
com a Dentare Saúde. 
 A Dentare Saúde é 
constituída por um grupo 
de profissionais compro-
metidos na área de Odon-
tologia e Saúde de forma 
ética e legal, suprindo as 
necessidades dos nichos de 
mercado em que ela atua.
 A clínica realiza 

Abra Viagens e Turismo
 Conheça mais uma 
nova conveniada da sua As-
sociação. A Abra Viagens 
e Turismo é excelência em 
turismo nacional e inter-
nacional. No mercado de 
turismo desde 2002, a Abra 
trabalha com os melhores 
profissionais, aptos a prestar 
atendimento exclusivo e co-
locar a sua disposição uma 
assistência diferenciada. A 
empresa planeja e organiza 
para você todos os tipos 

de viagens. Só uma grande 
agência para trabalhar em 
parceria com as melhores 
redes hoteleiras do mundo 
– Rede Bristol, Accor, Con-
fort, etc. – e locadoras de 
veículos – Hertz, Localiza, 
Avis, entre outras. Conheça 
mais a Abra Viagens e Tur-
ismo.
 Busque outras in-
formações no Setor de 
Convênios da Aslemg, pes-
soalmente ou pelo telefone.

Espaço Criar
Diáfano

Mauro Lúcio de Paula

A vida é feita de peso
E vento.

Ora é enredo
Ora só tropeços.

Entre colunas
De Brisas e de brumas.
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EKIPCAR
Centro Automotivo

Mecânica Geral - Som - Alarmes e Acessórios

Av. Dom Pedro II, 2630 tel: (31) 3412-8383

A loja do seu carro!

Todos sabem que a vida
É um voo além do im-

provável.
Um fio tênue e solto no 

ar.
Mas mesmo assim os 

homens
Só fixam os olhos no 

largo
Horizonte que descortina

Todos os dias no céu 
azul.

 O jornal da Aslemg tem um espaço para quem gosta 
de escrever e registrar os sentimentos no papel. Participe do 
espaço criar. Se você possui poesias, crônicas e textos opi-
nativos nos envie. Pelo e-mail comunicacao@aslemg.org.br 
você pode mostrar para todos os servidores suas criações.

Participe do Espaço Criar


