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Passe quatro dias na Argentina. Conheça a capital internacional do tango e seus pontos turísticos. A 
Aslemg oferece um pacote especial para você associado.

 O que acha de pas-
sar o feriado de sete de se-
tembro na Argentina?  A 
Aslemg oferece aos associa-
dos a oportunidade de pas-

sar quatro dias em Buenos 
Aires, com partida prevista 
para três de setembro e re-
torno no dia oito, por U$ 
1.053,00, mais taxas de em-

barque. Dessa forma, você 
conhece a capital do tango 
e seus pontos turísticos. O 
pacote inclui passagens de 
ida e volta, quatro noites de 

hospedagem em hotel com 
café da manhã, city tour e 
seguro viagem. Informa-
ções pelo telefone 2108-
7900, falar com Josiane.

Assembleia Geral

 Servidor, participe, no dia 10/8/2010, da As-
sembleia que decidirá sobre a nova aquisição da Aslemg,  a 
compra de um imóvel situado na rua Rodrigues Caldas, nº 
456, Santo Agostinho, em frente ao Mart Plus. O imóvel 
é composto de um segundo andar, mezanino, cobertura e 
garagem com dez vagas. O espaço servirá para futuras ins- 
talações de interesse dos associados. Compareça.

Paulinho Pedra 
Azul no Happy 
dos Pais

como atração o mineiro, do 
Vale do Jequitinhonha, Pau-
linho Pedra Azul. A banda 
“Os Dias” também animará 
essa festa. Venham celebrar 
essa data com familiares e 
amigos. 

 Melódico, poético, 
sensacional. Assim será o 
Happy dos Pais, dia 26/8, 
quinta-feira. Uma data es-
pecial merece um convida-
do diferenciado. A festa, em 
homenagem aos pais, terá 



Conquistando nossas metas

Editorial

Financeiro
Demonstrativo de Resultado do mês de março, abril e maio de 2010

Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

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

Saldo 31/05/2010
R$ 1.062.192,11
R$ 1.495.695,15
R$ 2.299.894,58
R$ 4.857.781,84

Saldo em 30/06/2010
R$ 1.071.037,4
R$ 1.508.086,55
R$ 2.315.868,37
R$ 4.894.992,32
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Por Otacílio Duarte

MARÇO

R E C E I T A S                              

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 96.097,01

RECEITAS FINANCEIRAS 213,11

RECEITAS CANTINA 83.362,93

RECEITAS - LANCHONETE 78.128,15

FESTAS E EVENTOS 465,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 23.945,76

TOTAL DE RECEITAS 282.211,96

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (66.994,89)

DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO (36.362,77)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (26.070,36)

DESPESAS FINANCEIRAS (4.561,76)

DESPESAS DA CANTINA (89.950,29)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (20.316,32)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (69.633,97)

DESPESAS DA LANCHONETE (82.225,10)

DESPESAS COM PESSOAL (27.668,82)

DESPESAS OPERAC.LANCHONETE (54.556,28)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (4.882,80)

FESTAS E EVENTOS (4.882,80)

DESPESAS A.L.E.M.G (24.147,66)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (24.147,66)

TOTAL DE DESPESAS (268.200,74)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 14.011,22

RECEITAS FINANCEIRAS 32.741,80

TOTAL RECEITAS BURITIS 32.741,80

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 46.753,02

ABRIL

R E C E I T A S                              

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 97.875,92

RECEITAS FINANCEIRAS 215,80

RECEITAS CANTINA 80.940,40

RECEITAS - LANCHONETE 67.013,60

FESTAS E EVENTOS 1.150,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 26.516,07

TOTAL DE RECEITAS 273.711,79

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (64.926,81)

DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO (42.877,49)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21.996,40)

DESPESAS FINANCEIRAS (52,92)

DESPESAS DA CANTINA (69.391,56)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (22.858,19)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (46.533,37)

DESPESAS DA LANCHONETE (72.096,06)

DESPESAS COM PESSOAL (28.443,48)

DESPESAS OPERAC.LANCHONETE (43.652,58)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (4.680,40)

FESTAS E EVENTOS (4.680,40)

DESPESAS A.L.E.M.G (27.046,65)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (27.046,65)

TOTAL DE DESPESAS (238.141,48)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 35.570,31

RECEITAS FINANCEIRAS 26.858,85

TOTAL RECEITAS BURITIS 26.858,85

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 62.429,16

MAIO

R E C E I T A S                              

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 100.349,02

RECEITAS FINANCEIRAS 10.639,11

RECEITAS CANTINA 101.153,69

RECEITAS - LANCHONETE 65.707,88

FESTAS E EVENTOS 330,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 30.961,57

TOTAL DE RECEITAS 309.141,27

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (61.218,22)

DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO (37.308,58)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.860,91)

DESPESAS FINANCEIRAS (48,73)

DESPESAS DA CANTINA (99.609,91)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (25.314,73)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (74.295,18)

DESPESAS DA LANCHONETE (78.098,65)

DESPESAS COM PESSOAL (26.972,58)

DESPESAS OPERAC.LANCHONETE (51.126,07)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (7.191,50)

FESTAS E EVENTOS (7.191,50)

DESPESAS A.L.E.M.G (29.034,36)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (29.034,36)

TOTAL DE DESPESAS (275.152,64)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 33.988,63

RECEITAS FINANCEIRAS 31.856,75

TOTAL RECEITAS BURITIS 31.856,75

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 65.845,38

 Associados, as ações 
não param. Iniciamos o se-
gundo semestre com novos 
planos para darmos anda-
mento aos nossos projetos. 
Estamos em fase inicial de 
um processo de compra de 
um imóvel situado na Rua 
Rodrigues Caldas, 456, em 
frente ao supermercado 
Mart Plus, para futuras insta-
lações de interesse dos asso-
ciados. A Assembleia-Geral 
para aprovação do projeto 
já está marcada para o dia 
10/8/2010, às 15 horas, no 
restaurante da Aslemg.. 
 Solicitamos, nova-

mente, ao Diretor-Geral da 
ALMG a instalação de um 
elevador para o setor admi- 
nistrativo da Aslemg, objeti-
vando atender aos portado-
res de necessidades especiais. 
Com a intenção de dinamizar 
o atendimento, lançamos 
a campanha de educação e 
respeito aos colegas associa-
dos no horário de refeição/
lanches. Convidamos todos 
os associados a compartilha-
rem mesas nos horários de 
pique, promovendo cortesia 
e sociabilidade. 
 Contratamos plano 
de saúde para os funcioná- 

rios da Aslemg, propiciando 
melhores condições de saúde 
preventiva, através do acesso 
à assistência médica de me- 
lhor qualidade. 
 Lembramos que a 
festa junina foi muito anima-
da, num cenário criativo, que 
também contemplou o clima 
de Copa do Mundo 2010. A 
campanha do agasalho pro-
movida pela associação no 
mês de junho, também foi 
um sucesso. A entidade de 
caridade escolhida com 58% 
dos votos, via enquete, no 
site da Aslemg, foi o Asilo 
Cidade Ozanam, que man-

tém 100 idosos. Firmamos 
convênio com a escola Speed 
System   curso de idiomas es-
pecializado em relações inter-
nacionais, que ministrará suas 
aulas na sede da associação, 
a partir de 16/8/2010. Vem 
aí o primeiro happy hour do 
segundo semestre, que será 
realizado no dia 26/8/2010, 
a partir de 18 horas, com a 
apresentação do cantor Pau-
linho Pedra Azul e da banda 
musical “Os Dias”. Só para 
animar, comunicamos que já 
contratamos o Buffet Catha-
rina para a nossa especial 
festa de Natal.



Novidades

Um Arraiá em ritmo de Copa do Mundo

Sexta Cultural em 
setembro na Aslemg
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Eventos

 O “Arraiá da Aslemg 2010” superou as expectativas de diretores da entidade e servidores da ALMG

 A música foi boa, 
os servidores comparece-
ram em grande número e as 
comidas típicas estavam de 
dar água na boca. Esse foi 
o “Arraiá da Aslemg 2010” 
realizado no dia 18 de junho. 
Bizadão do Forró, Lilian Ja-
bour e a banda Boca de Sino 
animaram o evento. Servi-

dores da ALMG e familiares 
desfrutaram de um ambiente 
confortável e festivo. 
 O presidente da 
Aslemg, Otacílio Duarte de 
Freitas, destaca a importân-
cia da presença dos servi-
dores e familiares no evento. 
“Percebemos a felicidade ir-
radiante estampada no olhar 

dos servidores e familiares 
presentes. Esse olhar de luz 
e vida representou o bem-
estar social, que é a finali-
dade máxima da nossa asso-
ciação”. O presidente ainda 
fala da importância das par-
cerias para a realização do 
evento. “Com o apoio da 
Aplemg, Cofal, Sindalemg e 

de todos os representantes 
dos servidores da ALMG, a 
festa foi realizada dentro das 
nossas expectativas”, disse.
 O próximo grande 
evento da Aslemg é a festa 
natalina que, neste ano, será 
realizada no Buffet Catha-
rina, no dia 16/12/2010.

O jornal da Aslemg é uma publicação da 
Associação dos Servidores do Legislativo 
do Estado de Minas Gerais. Rua Dias 
Adorno, 300 - Santo Agostinho CEP: 
30190-100 - Belo Horizonte MG
Telefones 31 3337-7788 e 2108-7900
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Expediente

 Cultura nunca é de-
mais. Que tal iniciar o fim 
de semana presenciando 
atividades lúdicas como 
palestras, rodas de leitura, 
mesas redondas, saraus, ses-
sões de filmes e documen-
tários? A Aslemg promove, 
a partir de setembro, a Sexta 
Cultural. Com a presença de 
renomados convidados da 
arte mineira, participação de 
servidores e uma decoração 
leve e aconchegante, esse 

projeto levará ao servidor 
da ALMG algumas horas 
de cultura e descontração. A 
Aslemg conta com a partici-
pação e presença de todos.
 Fique atento à pro-
gramação dessa nova inicia-
tiva da Aslemg. Outros de-
talhes serão divulgados no 
próximo número do jornal 
da Aslemg. Demais infor-
mações pelo telefone 2108-
7900, ou pelo site www.
aslemg.org.br .

Campanha do 
Agasalho

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Aslemg realizou a 
campanha do agasalho. Por 
meio de enquete, os associa-
dos escolheram o Asilo Ci-
dade Ozanam para receber 
as doações. A instituição é 
mantida pela Sociedade São 
Vicente de Paulo. A Cidade 
Ozanam recebe todos os 
tipos de doações. Informa-
ções sobre a instituição pelo 
telefone (31) 3423-6066. A 
Aslemg agradece a todos 
que contribuíram.



Convênios

Conheça os novos Convênios da Aslemg
Hotel Serra da Moeda Speed System na sua associação

 O Hotel Serra da 
Moeda é um lugar pra quem 
deseja curtir o ambiente 
interiorano em alto estilo. 
Além de desfrutar de uma 
linda paisagem, você ainda 
conta com a infra-estrutura 
de lazer. Piscinas para adul-
tos e crianças, bar-piscina, 
sauna a vapor, salão de jogos, 
playground, churrasqueira, 

quadras de peteca, trilhas 
para caminhada, cavalos, 
charrete, scotch bar, leite ao 
pé da vaca, campo de fute-
bol e muito mais.

já a sua inscrição e a de seus 
dependentes. A Aslemg vai 
oferecer três turmas a partir 
de agosto, uma em cada 
turno. Confira os preços, 
horários e início das aulas, 
no setor de convênios da 
Aslemg, ou, pelo telefone 
2108-7900. Informações 
sobre a Speed System pelo 
telefone 3298-1000.

 Agora o (a) associa-
do (a) Aslemg pode apren-
der, praticar e aprimorar o 
inglês por um preço aces-
sível, com aulas na nossa 
associação. A Aslemg fir-
mou convênio com a escola 
Speed System, empresa de 
idiomas especializada em 
relações internacionais.
                Associado(a), faça 
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Espaço Criar - JABULANI – a bola da vez

 Linda Jabulani -  
estrela da Copa – a “Bola da  
vez”!
Copa do Mundo de 2010 – 
seleções de futebol em con-
frontos soberanos.
Disputas que geram rivali-
dades – gente que torce  com 
o coração.
Conquistas, aproximações, 
despedidas e sofrimentos.
Povos em união, paixões e 
criatividades - planeta em 
ebulição
Esporte mundial – sau-

dáveis torcidas, contrários 
desejos.

 E a Jabulani, de pé 
em pé, em dribles inéditos,
Rola bailando indiferente às 
nacionalidades.
E, na sua trajetória imprevi-
sível, irrita os jogadores,
Deixa os juízes desconcer-
tados,  e técnicos enfureci-
dos...
Mas, com as suas cores tridi-
mensionais, levanta torcidas 
ao céu!

Goool!!!! A estrela está lá, 
bem na rede – pura magia!

 União dos povos – 
a maior inspiração do fute-
bol.
Majestosa, misteriosa, mag-
nífica Bola Africana
Jabulani: conduzi-la ao gol 
é consagrar-se um grande 
mito.

Delza Lúcia  S. Marques

Imponente e ágil, gira como 
um caleidoscópio:
Culturas milenares estampa-
das em “troféu”.

 Chutar a Jabulani é 
privilégio dos famosos.
Driblá-la,  é a exaltação de 
craques.
Dividi-la sobre o gramado – 
saudável sintonia, 
E, neste  vai e vem,  é admi-
rada pelo mundo inteiro, 
Traduzindo ousadia, cidada-
nia, explosão de alegrias:

Auxílio Financeiro Aslemg
A partir de agosto, o as-
sociado Aslemg poderá re-
querer até R$ 800,00 e pa-
gar esse valor em até cinco 
parcelas. 

“Apaixonei-me pela Jabulani, não somente pelo significado ‘celebrar’ ou ‘trazendo alegria para todos’, mas principalmente 
pela beleza de suas 11 cores estampadas, que representam os diferentes dialetos e etnias da África do Sul”.


