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Sexta Cultural, semana do servidor e pacotes de viagem são os destaques da Aslemg para os meses de 
setembro e outubro. Confira detalhes nessa edição do jornal da Aslemg.

 Foi decidido em 
Assembleia-Geral, realizada 
em 10/8/2010, a aquisição 
do imóvel na rua Rodrigues 
Caldas, nº 456, Santo Agos- 

tinho, em frente ao Mart 
Plus. Associados e diretoria 
da Aslemg estiveram na As-
sembleia e votaram a favor 
da compra.

Pacotes de Viagem
 Que tal visitar a maior estância hidrotermal do 
mundo, que atrai turistas brasileiros e estrangeiros? Você 
quer outra opção? Então você pode conhecer uma cidade 
do interior de São Paulo que é famosa pelo turismo de in-
verno, com arquitetura em estilo europeu e é conhecida 
como a “Suíça brasileira”. Gostou?
 A Aslemg e a Abra Turismo montaram dois óti-
mos pacotes para vocês, associados. Visite Caldas Novas-
GO ou Campos do Jordão-SP, duas cidades que chamam 
atenção pela beleza e diversidade cultural. Veja na página 
três desta edição detalhes sobre essa oportunidade. Ligue 
para a Abra Turismo e confirme sua presença: 3273-1080 
ou 9297-1375.

e familiares estão convida-
dos a participar de um tor-
neio de futebol no campo 
do Reinaldo, ex-jogador do 
Atlético Mineiro. Outras in-
formações na recepção da 
Aslemg. Compareça! 

 A Aslemg vai or-
ganizar, com o apoio da 
ALMG, Aplemg, Cofal e 
Sindalemg, eventos especi-
ais para a Semana do Servi-
dor Público. Dia 23 de ou-
tubro, sábado, os associados 

Servidores no campo do rei

Compra de imóvel

 “Olavo Romano 
é um exímio contador de 
‘causos’, vem ao longo da 
vida dedicando-se a reco- 
lher e disseminar histórias 
curiosas que têm como per-
sonagens as pessoas simples 
do interior e sua maneira 
peculiar de perceber o real 
e o imaginário. É membro 

da Academia Mineira de 
Letras e tem sete livros pub-
licados. Possui ainda textos 
publicados em jornais e re-
vistas. Com muita maestria, 
participa também de shows 
e peças de teatro. Não perca 
esse espetáculo. Dia 24 de 
setembro, a partir das 18h30 
no restaurante da Aslemg.

Sexta Cultural, 24/9



Conquistando nossas metas

Editorial

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de junho e julho de 2010
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

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

Saldo 30/7/2010
R$ 1.078.604,10
R$ 1.518.685,77
R$ 2.333.383,11
R$ 4.930.672,98

Saldo em 30/8/2010
R$ 1.002.325,12
R$ 1.529.734,75
R$ 2.351.644,24
R$ 4.883.704,11
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Expediente

 Associados, a 
Assembleia-Geral reali-
zada em 10/8/2010, às 16 
horas, aprovou a compra 
do imóvel situado na rua 
Rodrigues Caldas, 456, em 
frente ao supermercado 
Mart Plus. Já assinamos, 
em 2/9/2010, o contrato 
particular de promessa de 
compra e venda de imóvel. 
Estamos no processo de 
transferência de posse e de 
direito. Após o registro do
imóvel, iremos propor uma 
discussão entre os asso-
ciados sobre as opções de 
atividades que poderão ser 
realizadas no espaço desse 
imóvel.
 Poster ior mente, 
iremos selecionar as me- 
lhores opções,  através de 
enquete, para proporcionar 

o direito e a oportunidade 
de participação dos as-
sociados no desenvolvi-
mento de um projeto ideal 
para o local. O objetivo da 
Aslemg é de criar um es-
paço útil que oportunize a 
interatividade e recreação 
dos associados. Estamos 
na etapa final de reestrutu-
ração da Aslemg. Ao longo 
de um ano, tendo em vista 
o bem estar de todos, a 
Aslemg voltou-se para a 
valorização e capacitação 
dos funcionários da asso-
ciação, oferecendo cursos e 
promoções internas. Várias 
reformas e aquisiçoes de 
novos equipamentos foram 
realizados, para atender à 
demanda e a uma nova re-
alidade vigente. Vem aí a 
nossa Sexta Cultural, antiga 

aspiração de vários associa-
dos, um movimento, cujo 
espaço dará oportunidade 
para que todos os servi-
dores e familiares mostrem 
suas criações poéticas e 
artísticas. A nossa primeira
Sexta cultural já está marca-
da para o dia 24 deste mês, 
na semana de início da pri-
mavera, com a presença do 
escritor e contador de es-
tórias, Olavo Romano, ca- 
sado com a nossa colega de 
Assembleia, Kátia Chaves 
Romano.
 Dentro dessa nossa 
“Sexta”, estarão presentes 
muitas cigarras e borbole-
tas, prontas para começa-
rem a cantar e a voar. 
Vamos todos participar, 
juntos - este é o principal 
objetivo do nosso projeto.

RECEITAS JUNHO JULHO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 100.816,10 100.209,52 

RECEITAS FINANCEIRAS 283,80 263,60

RECEITAS CANTINA 93.328,60 90.326,98

RECEITAS - LANCHONETE 56.690,03 65.168,50

FESTAS E EVENTOS  20.899,10 755,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 28.071,50 28.301,83

TOTAL DE RECEITAS 300.089,13 285.025,43

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (76.144,19) (62.857,66)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (38.369,71) (37.903,52)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (37.705,97) (24.777,84)

DESPESAS FINANCEIRAS (68,51) (176,30)

DESPESAS DA CANTINA (81.729,30) (79.779,51)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (29.702,51) (28.392,06)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (52.026,79) (51.387,45)

DESPESAS DA LANCHONETE (78.439,06) (75.851,34)

DESPESAS COM PESSOAL (33.071,17) (31.550,54)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (45.367,89) (44.300,80)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (30.886,74) (1.220,00)

FESTAS E EVENTOS (30.886,74) (1.220,00)

DESPESAS A.L.E.M.G. (28.700,60) (28.772,55)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (28.700,60) (28.772,55)

TOTAL DE DESPESAS (295.899,89) (248.481,06)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 4.189,24 36.544,37 

RECEITAS FINANCEIRAS 36.734,42 37.291,24 

TOTAL RECEITAS BURITIS 36.734,42 37.291,24 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 40.923,66 73.835,61 

Visite o site da entidade
www.aslemg.org.br



Novidades

Happy dos pais ficará na memória de associados
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Eventos

 Paulinho Pedra Azul foi o grande nome da noite

 Com as canções 
do mineiro Paulinho Pedra 
Azul e a agitação da banda 
“Os Dias”, o happy hour em 
homenagem ao Dia dos Pais 
foi um sucesso. Às 18 horas 
do dia 26/8, associados da 
Aslemg já esperavam com 
ansiedade pelas atrações 
da noite. Petiscos, bebidas 

e principalmente a música 
fizeram desse evento um 
grande espetáculo. 
 Filipe Eustáquio, 
funcionário da Aslemg há 
quatro anos, diz que o ha- 
ppy dos Pais foi recorde de 
público e o principal motivo 
para esse sucesso foram as 
atrações musicais. “Já par-

ticipei de vários eventos aqui 
na Aslemg. Happy Hour 
como esse eu nunca vi. Foi 
excelente”, afirma.
 “Ultimamente os 
“happy’s” têm sido assim, 
uma sucessão de festas ani-
madas, com uma energia 
contagiante. As atrações são 
ótimas, mas não credito so-

mente aos músicos o astral 
que esses eventos possuem. 
As pessoas voltaram a com-
parecer porque se sentem 
em casa, principalmente 
porque são tratadas como 
se em casa estivessem”, e- 
xalta Líbia Simões, associada 
da Aslemg e Servidora da 
ALMG.
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Caldas Novas e Campos do Jordão

Outubro
Pacote Terrestre Caldas Novas
Saída 8/10 – retorno dia 12/10;
Três diárias no Blue Point Hotsprings Hotel;
Café da manhã incluso;
Quatro refeições;
City-tour;
Valor por pessoa em apartamento duplo: 
R$ 780,00;
Parcelado até 8x no cheque ou 6x no cartão.

Novembro
Campos do Jordão com Aparecida do Norte
Saída 11/11 – retorno dia 15/11
Três diárias no Park hotel; 
Café da manha incluso; 
Três refeições, City-tour;
Visita a Aparecida do Norte;
Valor por pessoa em apartamento duplo: 
R$ 609,00;
Parcelado até 8x no cheque ou 6x no cartão.



Convênios

Conheça os Convênios da Aslemg
Confraria do Churrasco Clube dos Oficiais da PMMG

 Carne macia, sa-
borosa e um churrasco 
perfeito. A especialidade da 
Confraria do Churrasco é 
a preparação de churrasco 
em eventos, festas de con-
fraternização, casamentos 
e aniversários. Todos os 
profissionais são treinados 

e identificados nos even-
tos por meio do uniforme. 
O associado Aslemg pos-
sui muito mais benefícios. 
Conheça a Confraria do 
Churrasco pelo site www.
confrariadochurrasco.com.
br/. Informações no setor 
de Convênios da Aslemg.

você, associado da Aslemg.
 O clube possui 
duas colônias de férias. É 
enorme o custo benefício. 
As reservas devem ser feitas 
diretamente no Clube dos 
Oficiais. Outras informa-
ções no setor de Convênios 
da Aslemg.

 Localizado na rua 
Diabase, número 200, no 
Prado, o Clube dos Oficiais 
da PMMG, popularmente 
conhecido como DI, possui 
uma ótima infra-estrutura 
para seu lazer. Piscinas, qua-
dras, ginásio e muita área 
verde estão disponíveis pra 
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A UMA PESSOA BRILHANTE
 Se ela fosse uma sim-
ples concha na praia eu teria 
abaixado pra pegar e observá-
la. E Cau não teria sido tão 
simples como talvez pensasse 
qualquer exaltador da beleza. 
Quando recitou um poema es-
panhol pra mim na repartição, 
agachada diante de minha 
máquina de datilografia, fiquei 
atônito, comovido e até um 
pouco sem graça com aquele 
instante único. Eu, o poeta 
celebrador de toda ultrapas-
sagem da rotina, ali meio pan-
guá perante aquela formidável 
pessoa. Recém-chegado à Pu- 
blicação em 1987, depois de 6 
anos duros, confusos e quase 
sempre deprês de Assembleia 
Legislativa MG, ouvir aquele 

poema vindo com voz firme 
no meio das trovoadas de 7 
outros datilógrafos descendo o 
bambu nas máquinas foi uma 
espécie de bálsamo.
 Ali me reergui, com-
partilhando essas pequenas 
surpresas, colhendo um abra- 
ço generoso dela ao chegar à 
seção de manhã, me espantar 
com seu despojamento exis-
tencial (pra quem tudo de 
humano merecia ser posto 
ao sol), suas dificuldades, sua 
chefia admirável e todo aquele 
senso de humor que solapava 
completamente qualquer pin-
go de cerimonial.
 A gente trabalhava 
pra caramba naquela zorra 
de seção, tudo e todos baru- 

amarrava um papelote no por-
tal e esmurrava o ingrato, imi-
tava locutor baiano, ensaiava 
tai-chi no recipiente, dava mais 
gritos, etc. Mas amávamos 
aquele turbilhão, sentíamos a 
vivacidade da luz pairando ali 
que, mesmo dissolvida entre 
tantas pessoas especiais, pul-
sava principalmente nela, na 
Cau.
 Você não deixará 
de estar aqui, amiga, porque 
conseguiu me fazer pensar em 
praia esse lugar insosso como o 
parlamento mineiro. Agradeço 
ter te conhecido, vou parar 
quantas vezes for preciso pra 
curtir o brilho de suas belezas.

Silas Velozo 

lhentos demais, datilografias, 
impressões (ao chegarem dois 
computadores), conferências 
de textos, discussões gramati-
cais intrépidas, de vez em quan-
do uma lá dava uns gritos sem 
noção, discussões políticas, 
metafísicas, comportamentais, 
o escambau, quase todo mun-
do falando alto o tempo todo 
sem parar. Um amigo que me 
visitou lá (e nunca mais voltou) 
foi taxativo: “É um hospício!”
 Certo, muitas vezes o 
caneco de cada tripulante en-
tornou feio; vira e mexe algum 
de nós dava pane, chorava, caía 
no chão, tomava uns gorós e 
aprontava, despencava numa 
clínica ou se trancava em casa 
rodeado de livros e remédios, 

Consultoria & Advocacia
 Uchôa Dourado 
Consultoria e Advocacia 
presta assistência legal, 
preventiva e contenciosa 
em todas as atividades que 
envolvem assuntos jurídi-
cos, atuando em diversos 
campos do Direito. Se você 

precisar de assistência ju-
rídica entre em contato com 
Uchôa Dourado. Outras 
informações no setor de 
Convênios da Aslemg pelo 
telefone 2108-7900 ou dire-
tamente com Uchôa Doura-
do, (31) 9695-7671.


