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Mudanças na entrada

 A partir do dia três de novembro, a entrada para o 
restaurante, assim como para a lanchonete, será feita pela 
catraca, ao lado da feirinha. Essa iniciativa tem como ob-
jetivo controlar e unificar o fluxo de entrada e saída do 
restaurante e da lanchonete. A diretoria agradece a colabo-
ração dos associados.

Semana do Servidor

Dia 16/12 teremos 
“a” festa

 O natal do servidor 
da ALMG tem tudo para ser 
especial e ficar na memória 
de quem estiver presente. A 
comemoração natalina da 
Aslemg está marcada para o 
dia 16 de dezembro. O even-

to será realizado no Buffet 
Catharina, na Avenida Raja 
Gabaglia, 3080, bairro Es-
toril. 
 Fique atento às in-
formações e à data de início 
de venda de convites. 

 Além de promover 
o quadrangular de futebol 
dos Servidores, que será 
realizado no campo do Rei- 
naldo, no dia 23/10/10, 
a Aslemg estará em um 
estande no hall da ALMG, 
do dia 26 a 29/10, durante a 
Semana do Servidor. Com-

pareça até o estande, saiba 
mais sobre a sua associação, 
afira a pressão e o nível de 
glicose no sangue com a 
enfermeira que estará dis- 
ponível e busque também 
seu brinde especial. Infor-
mações sobre a programa-
ção na recepção da Aslemg.

Happy Especial 
do Servidor

 Compareça dia 
27/10, quarta-feira, ao 
Happy Hour do Servidor. 
A banda Godoy’s com par-
ticipações especiais de Keta, 
Daniela Godoy e o grupo 
Submarino Cor de Rosa 

irão animar o evento. Músi-
ca boa, petiscos deliciosos 
e muita animação. Prestigie 
essa festa que é uma home- 
nagem ao dia do servidor 
público. Contamos com a 
sua presença.
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Expediente

 Associados, pre-
cisamos aproveitar mais o 
nosso tempo nesta Casa 
dos Inconfidentes, pioneira 
em buscar soluções para os 
problemas sociais, onde o 
prisma funcional é adaptar 
a nossa mão-de-obra à reali-
dade do nosso estado–insti-
tucional e social. Precisamos 
preencher as nossas vidas 
com prazer, amor e alegria, 
e este mês é especial, pois 
vamos comemorar o nosso 
dia: 28/10/2010. Com o 
apoio da Aslemg, Aplemg, 
Cofal, Sindalemg e dos re- 
presentantes dos servidores, 
a ALMG vai comemorar a 
data, promovendo a Sema-
na do Servidor, no período 
de 23 a 28/10/2010, com 
várias atrações, tais como: 
shows, oficinas, mesas-re-
dondas, espetáculo de co-
média, divertida sessão de 

fotos de grupos e corrida 
rústica. Ainda teremos o 
2ºquadrangular de futebol de 
campo, no dia 23/10/2010, 
no campo do “rei”, de 8 as 
13 horas, sem faltar o espe-
cial happy hour do Servidor, 
dia 27/10/2010, quarta-fei-
ra, com a apresentação da 
banda Godoy’s, com as par-
ticipações especiais de Da- 
niela Godoy, Keta e a banda 
Submarino Cor de Rosa.  A 
Aslemg vai oferecer aos as-
sociados, em seu estande, 
na Semana do Servidor, um 
brinde alusivo à sustentabil-
idade da natureza, que, por 
certo, fará parte da vida do 
servidor por muito tempo 
– não nos esqueçamos do 
papa-pilhas instalado na en-
trada da lanchonete. Além 
do brinde, uma enfermeira 
estará disponível para aferir 
a pressão e o nível de glicose 

no sangue. A Cesta-Cultural 
foi um sucesso. Com muitos 
causos salpicados pelo hu-
mor e simplicidade do escri-
tor Olavo Romano. A Cesta 
se transformou com gosto 
de café com leite e broa de 
fubá, em um canteiro de 
frutos de alegria e poesia. 
É com muita satisfação que 
informamos que mais de 
90% dos alimentos ofere- 
cidos pelo restaurante são 
produzidos pela Associa-
ção. Essa opção de trabalho 
objetiva, em primeiro lugar, 
a saúde do associado, com o 
rigor na seleção e qualidade 
dos alimentos e, em segundo 
plano, a redução dos custos 
relativos aos produtos ali-
mentícios terceirizados.
 Vamos,  juntos, 
construindo uma Aslemg 
mais participativa. 

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

Leve as delícias da Aslemg para casa

Salgados, doces, pizzas, bolos de 
aniversário e muito mais.

Utilize o ramal 7893 e faça seu pedido.

Experimente!



Novidades

Cesta da Cultura anima servidores
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Eventos

 Em um ambiente aconchegante e tipicamente mineiro, a Aslemg realizou no dia 
24 de setembro a primeira Cesta da Cultura. Olavo Romano contou vários “causos”, que 
fizeram a alegria dos servidores. O escritor, com maestria, conseguiu deixar o público à von-
tade. Os servidores também participaram. Giancarlo Machado fez questão de contar as suas 
histórias. A próxima Cesta da Cultura está marcada para o dia 11/11, quinta-feira, e Thiago 
Comédia é o convidado da vez. Prestigie essa nova iniciativa da Aslemg. Você vai gostar.

Fo
tos

 G
láu

be
r F

ra
ga

 Em novembro, a 
Aslemg promoverá a segun-
da parte dos Jogos de Inte-
gração 2010. Na primeira 
metade do ano, a associação 
organizou o torneio de fu-
tebol.  Xadrez, sinuca, tênis 
de mesa e tênis de quadra 
encerrarão a edição dos jo-

Olavo Romano aprovou a iniciativa da Aslemg

 Você já visitou o 
nosso site? Nele o associado 
encontra todas as informa-
ções de que precisa sobre a 
Aslemg. Consulte a relação 
de convênios, eventos, res-
taurante e lanchonete e você 
pode ainda tirar as dúvidas e 
sugerir novas propostas para 

a associação por meio da 
Ouvidoria. Você pode tam-
bém fazer suas encomendas 
de salgados, tortas e pizzas; 
ver as fotos dos eventos re-
alizados pela associação e 
muito mais. Acesse www.
aslemg.org.br e saiba mais 
sobre a sua associação.

Site da Aslemg
gos deste ano. Fique atento 
às informações referentes à 
inscrição para os torneios. 
Não fique fora dessa dis-
puta. Viva com seus cole-
gas da ALMG momentos 
de descontração e celebre a 
amizade.

Jogos de Integração



Convênios

Conheça os Convênios da Aslemg
Invista em sua transformação

 Uma borboleta não 
nasce pronta. Assim como 
a lagarta precisa se prepa-
rar para a transformação, 
nós precisamos nos dedicar 
à mudança. O casulo é a 
oportunidade de transfor-
mação para a borboleta. Do 
mesmo modo, precisamos 
de um momento para ficar-
mos atentos às nossas esco- 

lhas que geram mudanças.
 Por meio da apren-
dizagem de novos compor-
tamentos e da percepção 
dos ensinamentos extraídos 
das dificuldades cotidianas, 
podemos adquirir a mo-
tivação e o entendimento 
necessários para a realização 
da nossa própria vida.
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Meu lugar de viver
 Filho adotivo de Belo Horizonte,

Vivo feliz, aqui, guardado pelas montanhas. 

Amo as suas ruas apinhadas de gente “sonhadeiras”

E as suas luas claras e cheias, como se fossem muitas.

Amo o seu céu, com seus pássaros metropolitanos e “cantadeiros”, 

que, como eu,  aprenderam a amar o que não era para ser amado.

Amo as suas árvores floridas, 

que, na  secura dos seus canteiros de existir,

não esperam a chuva acontecer, para  florir.

Amo meu lugar de viver

E, aqui, vou tecendo os meus dias de ser. 

Academia Samurais

 “Nos dias agitados 
e sempre muito cheios de 
atividades em que vivemos, 
a prática regular de exercí-
cios físicos é imprescindível 
para auxiliar no combate ao 
estresse e ao desgaste do 
cotidiano. O Samurais traz 
exclusivamente para você 

um conjunto de serviços 
para seu bem estar, con-
forto e qualidade de vida”. 
A Aslemg possui convênio 
com essa academia, que 
pode ser considerada como 
um espaço de saúde. Co- 
nheça os serviços do Samu-
rais.

Clube Belo Horizonte 3491-1295
The Best Idiomas 3219-2900
Academia Samurais 3309-4200
Wall Street Fitness 3335-7227
Status Físico 3043-1115
Dentare Saúde 3464-0800

Floricultura Alcici 3287-3399

Mais Convênios

Luiz Dias


