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Final de ano animado na Aslemg. Happy Hour, evento natalino e muitas outras atrações. Veja nesta 
edição as fotos da Cesta da Cultura, Happy de fim de ano e novos convênios. 

 Dia 23/10, sábado, 
a Aslemg realizou, no campo 
do Reinaldo, o quadrangular 
dos Servidores. Cerca de 80 
pessoas, entre servidores e 
familiares estiveram no lo-
cal. Antônio Pinto da Silva, 

Compra de imóvel

Festa de Natal do 
Servidor - 16/12

Jogo dos Servidores

 O mês de dezem-
bro está aí. As festas de final 
de ano estão chegando e o 
natal do servidor será no dia 
16/12, quinta-feira, a partir 

das 19 horas. O evento na-
talino da nossa associação 
está pra lá de especial. Show 
com a Banda Super Som 
C&A Classic, numa grande 

festa no Buffet Catharina, 
na Avenida Raja Gabaglia, 
3.080, bairro Estoril.
 Em 29/11, iniciou-
se as vendas de convites. 

Associado Aslemg tem 
preço diferenciado. Compre 
já o seu convite e os de seus 
familiares. Você não pode 
perder essa festa!

diretor de esportes da asso-
ciação, destaca a importân-
cia dessa iniciativa. “Foi 
ótimo passar a manhã junto 
com nossos colegas. Que os 
laços entre servidores e as-
sociação cresçam”, disse.

 Agora é certo e está lavrado em cartório. A 
Aslemg adquiriu o imóvel situado na rua Rodrigues Cal-
das, nº 456, no Santo Agostinho, em frente ao Mart Plus. 
O imóvel é composto por um segundo andar, mezanino, 
cobertura e garagem com dez vagas. A diretoria irá estu-
dar propostas e planeja utilizar o espaço em benefício do 
associado.

Novo imóvel da Aslemg



Conquistando nossas metas

Editorial

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de agosto e setembro de 2010
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

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

Saldo em 30/09/2010
R$ 1.009.320,56
R$ 1.540.863,31
R$ 2.370.040,12
R$ 4.920.223,99

Saldo em 29/10/2010
R$ ----------------
R$ ----------------
R$ 1.420.268,11
R$ 1.420.268,11
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Expediente

 Associados, chega-
mos ao final deste ano. No 
decorrer do período, pro-
curamos transpor as difi-
culdades e entendemos que 
buscar soluções seria a me- 
lhor forma de mudar con-
ceitos e inovar. As “pedras 
no caminho” passaram a ser 
alicerces para novos projetos 
de construção de uma asso-
ciação mais empreendedora, 
o que faz parte do cotidiano 
de entidades que enxergam 
lá na frente. 
 Com ações efetivas, 
buscamos estruturar a ad-
ministração, ampliar espaços 
físicos da área de produção, 
adquirindo bens e realizando 
manutenções que pudessem 
dar suporte aos planos, em 
busca de melhores resulta-
dos. Investimos no fluxo de 
produção da cozinha, res-
taurante e lanchonete, ga-
rantindo bom atendimento, 
comodidade e satisfação, 
num ambiente mais praze-
roso e acolhedor para os as-
sociados, servidores da Casa 
e demais frequentadores. 
 É com muito prazer 

que anunciamos a conclusão 
da aquisição do imóvel lo-
calizado na Rua Rodrigues 
Caldas, com a lavratura da 
escritura e do registro do 
imóvel. Doravante, inicia-
remos uma discussão sobre 
qual será a melhor finalidade 
para esse novo espaço, que 
poderá oferecer novas opor-
tunidades de participação, 
com vistas a propiciar inte-
gração e excelente ambiente 
de convivência. Contamos 
com a participação de todos 
nesse processo, pois per-
cebemos que numa gestão 
participativa as idéias se a- 
primoram com mais estru-
tura, em busca de objetivos 
comuns, para o crescimento 
da entidade. O canal de co-
municação direta da Aslemg   
Ouvidoria estará aberto às 
sugestões dos associados, 
para contribuir para o desen-
volvimento de um projeto, 
capaz de ampliar e realizar 
estratégias que priorizem, 
sempre, o bem-estar dos 
usuários. 
 Esperamos que o 
espírito natalino possa ilu-

minar os corações de todos, 
contribuindo para que haja 
muita alegria e grande con-
fraternização entre os as-
sociados, considerando-se 
que já se aproxima a nossa 
tão esperada festa de natal. 
Contando com a parceria da 
Cofal Sicoob e SindAlemg, a 
Festa de Natal do Servidor 
2010 será realizada no Bu- 
ffet Catharina, no dia 16/12, 
quinta-feira, a partir de 19 
horas. Esperamos contar 
com a presença de todos 
os associados, servidores 
e familiares. Agradecemos 
o apoio dos associados e a 
confiança em nós deposi-
tada, durante todo o ano 
que ora finaliza. O fruto do 
nosso trabalho é ver a nossa 
associação feliz, sobreviven-
do às dificuldades, vencendo 
os desafios e acreditando 
no crescimento planejado e 
com fins benéficos, com vis-
tas ao conforto e à satisfação 
dos associados. 
 Vamos, juntos, cons 
truindo uma Aslemg mais 
participativa. 

RECEITAS AGOSTO SETEMBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 102.192,41 101.894,88

RECEITAS FINANCEIRAS 369,00 423,70 

RECEITAS CANTINA 99.998,05 66.056,61 

RECEITAS - LANCHONETE 68.883,05 77.705,11

FESTAS E EVENTOS  440,00 9.420,00 

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 34.375,10 29.596,24

TOTAL DE RECEITAS 306.257,61 285.096,54

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (77.928,24) (78.592,38)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (47.669,44) (42.032,81)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (30.187,12) (36.252,87)

DESPESAS FINANCEIRAS (71,68) (306,70)

DESPESAS DA CANTINA (81.140,03) (93.735,22)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (33.565,00) (31.609,78)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (47.575,03) (62.125,44)

DESPESAS DA LANCHONETE (79.977,93) (80.993,95)

DESPESAS COM PESSOAL (37.399,42) (31.265,38)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (42.578,51) (49.728,57)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (5.639,40) (3.274,59)

FESTAS E EVENTOS (5.639,40) (3.274,59)

DESPESAS A.L.E.M.G. (38.990,34) (31.263,57)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (38.990,34) (31.263,57)

TOTAL DE DESPESAS (283.675,94) (287.859,71)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 22.581,67 (2.763,17)

RECEITAS FINANCEIRAS 37.307,25 38.007,97

TOTAL RECEITAS BURITIS 37.307,25 38.007,97

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 59.888,92 35.244,80

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

*Conta zerada devido à compra do imóvel na Rua Rodrigues Caldas, 456, Santo Agostinho.



Eventos

Cesta da Cultura com Stand-up
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 Thiago Comédia e Bilora Mucuri foram as atrações desse evento

 O evento cresceu. 
A Cesta da Cultura con-
seguiu novos admiradores. 
Dia 11/11, quinta-feira, 
Thiago Comédia e o violeiro 
Bilora Mucuri fizeram da 
Cesta da Cultura uma festa, 
com uma mistura de humor 
inteligente e música oriunda 
do interior de Minas Gerais. 

Thiago Comédia, vencedor 
do concurso de piadas do 
show do Tom, realizou um 
stand-up pra lá de animado. 
Com muita interatividade, 
a estrela da noite conseguiu 
prender a atenção dos espec- 
tadores. Depois do show de 
humor, para encerrar a noite 
em grande estilo, Bilora Mu-

curi apresentou melodias 
que tocaram os presentes.
 A Cesta da Cul-
tura é um evento ímpar no 
calendário das programa-
ções da Aslemg. A próxima 
Cesta da Cultura está agen-
dada para o primeiro semes-
tre do ano que vem.
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Happy de fim de ano
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 Com muitos convi-
dados e tendo “Zé da Gui-
omar” e “Os Dias” como 
expoentes no palco, o Happy 
de fim de ano foi um suces-
so. O último Happy Hour de 
2010, realizado dia 25/11, 

após as 18 horas, contou 
com a presença e anima-
ção de inúmeros servidores. 
Colegas, amigos e familiares 
estiveram reunidos para ce- 
lebrar um momento muito 
especial. Com um samba 

de raiz de qualidade e um 
pop rock que não deixou 
ninguém parado o Happy 
não fugiu à tradição: petis-
cos deliciosos e bebidas “no 
ponto”.

Campanha 
dos Pés
A partir do dia 

primeiro de 
dezembro a 

Aslemg iniciou 
a “Campanha 

dos Pés”. Você 
associado pode 
participar dessa 

mais nova ação. Doe 
um par de tênis, 
novo ou usado, 

para catadores de 
materiais recicláveis 
de Belo Horizonte. 
Faça parte de mais 
essa  iniciativa em 
prol da cidadania.



Novos Convênios

Conheça os Convênios da Aslemg
Fab Depilação a Laser Studio Leo Stersi Fitness

 Que tal descon-
tos ao fazer uma depilação 
a laser? Você, associado 
Aslemg, tem esse direito. 
Conheça a Fab. Fab é o seu 
momento, é a beleza do seu 
jeito. É um beijo ao acordar, 
é um filho que vem cor-
rendo te abraçar, é aquela 

reunião importante ou re-
encontrar um antigo amor. 
E você sempre fabulosa a 
cada instante. Venha buscar 
seu momento Fab. Agende 
sua avaliação gratuita: 3223-
8033. Outras informações 
no setor de Convênios da 
Aslemg.

quisitos básicos, mas ainda 
faltava algo. 
 Após minuciosa 
pesquisa descobrimos que 
apenas 1% da população se 
identifica com a Musculação 
convencional e, sabendo da 
importância desta criamos 
uma nova metodologia de 
trabalho, nove vezes mais 
eficiente que a musculação. 
Venha você também fazer 
parte dessa Família!

 Preocupados em 
encontrar a melhor forma 
de tratar nossos alunos, nós, 
a Equipe Studio Léo Stersi 
Fitness nos deparávamos 
com o mesmo problema 
que há em toda a academia. 
Empresas com ótima estru-
tura, por mais que façam 
estão sempre perdendo cli-
entes. Manter uma equipe 
motivada, um ambiente 
familiar e amigável são re 
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Só Hoje

Speed System Idiomas 3298-1000
Unitáxi 3418-2233
Hotel Fazenda Serra Moeda 3575-1112 
Sistema Batista Mineiro 3429-7200
Churrascaria Rodeio 3335-7544 
Advocacia Uchôa Dourado 3789-1205

Audiocentro Aparelhos Auditivos 3271-3597

Outros Convênios

A partir de hoje
só quero dias

serenos
e bem pequenos

que caiba
no meu bolso
ou quem sabe

nos meus olhos

A partir de hoje
só quero lavar

os pratos
passar pano molhado

no chão

dia sim, dia não
e encher o pote

de água fria

A partir de hoje
quero ficar na varanda

vendo a chuva
fina descer pela
calçada afora

A partir de hoje
só o dia de hoje

e nada mais

Mauro Lúcio de Paula

Desconto para 
associado Aslemg

Réveillon Luz - Branco 
e Prata” no Clube dos 
Oficiais

 Passe a virada de 
ano no Clube dos Oficiais. 
Adquira sua mesa na secre-
taria do Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar. Dia 31 

de dezembro, a partir das 
22 horas, com Buffet Open 
Drink, Open Food, show 
pirotécnico, musical e ceia. 
Informações 3290-2615.


