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Festa de Natal do Servidor, realizada no Buffet Catharina, no dia 16/12, foi um espetáculo 
comandado pela banda Super Som C&A Classic. Veja fotos do evento nesta edição.

 A Aslemg prome- 
te muitas novidades para 
o ano de 2011. A primeira 
delas é o planejamento de 
sorteios, por meio da venda 
de cupons, de dois televi-
sores LCD na Festa Junina e 

Novos projetos

 Foi tudo como 
planejado desde janeiro de 
2010! O Natal do Servidor, 
realizado pela Aslemg, Co-
fal, Sindalemg e com apoio 

da ALMG, agradou a to-
dos que estiveram no Bu 
ffet Catharina, no dia 16 de 
dezembro. A festa estava 
maravilhosa. Mais de 800 

pessoas puderam desfru- 
tar de um buffet refinado, 
bebidas finas e uma banda 
que não deixou ninguém 
parado. É com grande fe-

licidade que a Aslemg vem 
recebendo congratulações 
pela organização do evento. 
Veja fotos da festa nesta 
edição do jornal.

de um carro 0 km no even-
to natalino do Legislativo 
mineiro, em dezembro de 
2011. Fique atento a outras  
informações sobre esses 
novos projetos da entidade.   
Não deixe de participar! 

 “Existem várias interpretações para o surgimen-
to de Hopi Hari, mas nenhuma apresenta provas que 
possam ser consideradas verdadeiras. Uns contam que 
Hopi Hari nasceu como um presente que o grande Hopi, 
deus da alegria e sobrinho de Zeus, deu para sua amada 
Hari, deusa da aventura.” A Aslemg e a Abra Turismo te 
levarão para esse paraíso! Confira detalhes na página 5.

Carnaval em Hopi Hari

Um sucesso!
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Conquistando nossas metas

Editorial

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de outubro e novembro de 2010
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

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

Saldo em 30/11/2010
R$ ---------------
R$ ---------------
R$ 1.429.698,04
R$ 1.429.698,04

Saldo em 31/12/2010
R$ ---------------
R$ ---------------
R$ 1.440.635,93
R$ 1.440.635,93
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Expediente

 Associados, a vida 
é sempre um aprendizado e 
descobrimos, cada dia mais, a 
importância de reconhecer o 
“Ser” associado e não o “Ter” 
associados. Considerando-
se o estresse cotidiano que 
enfrentamos, a Aslemg está 
voltada, exclusivamente, para 
um relacionamento saudável, 
focando o bem estar social 
do servidor do legislativo, 
objetivando proporcionar 
benefícios capazes de trazer 
comodidade, paz, harmonia, 
alegria e amor em nosso am-
biente de trabalho. No ano de 
2010, atendendo a realidade 
financeira da Aslemg, realiza-
mos várias ações administrati-
vas, que se transformaram em 
vantagens e conforto para os 
associados. Com o apoio da 
ALMG, Cofal e Sindalemg, 
as  festas Junina e de Natal 
foram um sucesso. Os asso-
ciados e participantes ficaram 
abrilhantados com os eventos 
realizados no estacionamento 
da ALMG e no Bifet Cathari-
na. A confraternização de Na-

tal foi especial e passou a ser 
uma referência para essa oca-
sião. Começamos o novo ano 
com propostas de atividades 
culturais, de lazer e com pro-
jetos de novas ações na área 
de atendimentos não só da 
Administração, mas também 
no restaurante da Aslemg – 
refeitório e lanchonete. Em 
fevereiro, reiniciaremos os en-
contros de happy hour de pré 
carnaval e outras atrações para 
a “Cesta Cultural”,  também 
às quintas-feiras. No mês de 
fevereiro, iniciaremos a reali- 
zação de vários sorteios, com 
vendas de cupons, no decor-
rer deste ano, tais como: uma 
televisão de 42” para a festa 
Junina e de um automóvel 
para a festa de Natal. Estamos 
colhendo sugestões dos asso-
ciados, através da Ouvidoria, 
sobre a estruturação de um 
ambiente saudável e prático, 
para o nosso novo imóvel, 
localizado na rua Rodrigues 
Caldas, que pretendemos i- 
naugurar, ainda,  no primeiro 
semestre deste ano. Com ên-

fase na Gestão Participativa, 
investimos na qualidade dos 
serviços prestados pela a nos-
sa associação, buscando, sem-
pre, a satisfação dos usuários. 
Assim, contamos com a par-
ticipação de todos interessa-
dos nas ações e investimentos 
de crescimento da Aslemg. 
Participem desse processo de 
forma efetiva ou da maneira 
que acharem mais viável, pois, 
o que importa é a boa von-
tade dos associados frente a 
nossa gestão. Parabenizamos 
aos deputados eleitos, aco- 
lhendo-os com boas vindas à 
nova Legislatura e aproveita-
mos para convidá-los e tam-
bém aos novos servidores a 
se unirem a nossa Associação. 
Desejamos a próxima  Mesa 
Diretora da ALMG  sucesso 
nos trabalhos realizados no 
Poder Legislativo. Associem-
se à Aslemg e desfrutem dos 
benefícios que ela pode ofe- 
recer. Juntos, construiremos 
uma Aslemg bem melhor e 
mais participativa.

RECEITAS OUTUBRO NOVEMBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 101.162,34 101.157,57

RECEITAS FINANCEIRAS 500,40 578,10

RECEITAS CANTINA 64.720,24 58.747,26

RECEITAS - LANCHONETE 74.745,48 98.369,15

FESTAS E EVENTOS  8.235,00 17.423,90

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 37.293,52 47.908,72

TOTAL DE RECEITAS 286.656,98 324.184,70

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (68.300,79) (116.688,69)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (44.716,16) (82.528,51)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.449,51) (33.878,35)

DESPESAS FINANCEIRAS (135,12) (281,83)

DESPESAS DA CANTINA (62.503,13) (112.493,54)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (28.785,59) (51.790,87)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (33.717,54) (60.702,67)

DESPESAS DA LANCHONETE (62.059,38) (110.228,15)

DESPESAS COM PESSOAL (31.655,12) (55.699,67)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (30.404,26) (54.528,48)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (28.703,47) (23.609,52)

FESTAS E EVENTOS (28.703,47) (23.609,52)

DESPESAS A.L.E.M.G. (58.659,63) (29.652,29)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (58.659,63) (29.652,29)

TOTAL DE DESPESAS (280.226,40) (392.672,19)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS 6.430,58 (68.487,49)

RECEITAS FINANCEIRAS 4.919,35 15.602,20 

TOTAL RECEITAS BURITIS 4.919,35 15.602,20 

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 11.349,93 (52.885,29)

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

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

Final de ano com campanhas beneficentes

 A Asmare é uma associação de catadores de 
papel, papelão e materiais retornáveis. Com mais de 
vinte anos, essa entidade hoje é exemplo de gestão 
de uma associação sem fins lucrativos. Com cerca 
de 280 associados e 1500 pessoas beneficiadas in-
diretamente, a Asmare contribui para a valorização 
do trabalho do catador de material reciclável.

Otacílio Duarte e Javert 
Marcondes entregaram os 
donativos na Asmare.

 O ano de 2010 foi 
muito especial. A Aslemg 
terminou o mês de dezem-
bro com dois grandes proje-
tos, a “Campanha dos Pés” 
e o “Natal com Amor”. Os 
servidores apoiaram o pro-
jeto que visava doar calçados 
para catadores de materiais 
recicláveis da região metro-
politana de Belo Horizonte. 
Foram mais de 50 pares 
arrecadados. A doação foi 
entregue diretamente para a 
Asmare. 
 Magno Gumer-
cindo, administrador de fi-
nanças para projetos da As-
mare, destaca a importância 
da iniciativa da Aslemg com 
a criação da “Campanha dos 
Pés”. “Qualquer campanha 
que ajude as pessoas que 
necessitam é sempre bem 
vinda. Aqui na Asmare tem 
gente que trabalha descalço, 
de chinelos ou com calça-

dos sem condições de uso. 
Precisamos de ainda muito 
mais: botinas, uniformes e 
luvas”, explica.
 O “Natal com 

Amor” contou com as 
doações dos servidores da 
ALMG de brinquedos e 
roupas. A Aslemg contribuiu 
com seis cestas básicas. Os 

Conheça a Asmare donativos foram entregues 
ao projeto “Vó Conceição”, 
da região de São Benedito, 
em Santa Luzia.
 Dirlene Costa é 
a criadora do “Vó Con-
ceição”. Ela, há mais de um 
ano, ajuda crianças e famílias 
da região de São Benedito. 
Em parceria com a Aslemg, 
o “Vó Conceição” con-
tribuiu com o natal de mui-
tas pessoas. “Recebemos 
brinquedos, cestas básicas 
e foi uma grata surpresa, 
pois não é qualquer cesta 
que possui arroz Prato Fino 
e tantos produtos de alta 
qualidade. A cesta foi tão 
caprichada que a dividimos 
e atendemos a mais pessoas. 
Para nós o natal foi dife- 
rente. Foi uma data especial, 
coroada com a parceria com 
a Aslemg”, fala. A Aslemg 
agradece a todos que con-
tribuíram.

Exemplo de superação

 Dirlene Costa é 
uma mineira de coração 
grande. Inspirada nas inicia-
tivas humanitárias da mãe, 
Conceição Costa, Dirlene 
criou o projeto “Vó Con-
ceição”. Ela busca ajudar 

crianças e famílias da região 
de São Benedito, em Santa 
Luzia. Aos sábados Dirlene 
realiza no terreiro de casa a 
sopa beneficente. Aproxi-
madamente cem pessoas 
participam da refeição.

As cestas básicas doadas fizeram o natal do programa “Vó Conceição” mais especial 

 A chuva no estado 
do Rio de Janeiro prejudi-
cou cerca de 20 mil pessoas. 
A Aslemg, com apoio da 
ALMG, Sindalemg, Aplemg 
e Cofal fomentou a cam-
panha “Vamos juntos ajudar 

o Rio”. Servidores e mora-
dores do Santo Agostinho 
contribuíram com roupas, 
alimentos, água mineral, 
produtos de higiene pessoal 
e doméstica. Agradecemos 
a colaboração.

Vamos ajudar o Rio!

O funcionário da Aslemg, Beamar Motalib, entregou os donativos na Cruz Vermelha



Novidades / Convênios

Fotos do Natal do Servidor 2010
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 Felicidade e animação no Buffet Catharina no dia 16/12

Hopi Hari e Wet’n Wild

Campinas – Hopi Hari e Wet´n Wild 
Saída 04/03 às 23:00 – Retorno 8/03;
Transporte rodoviário ida e volta em ônibus leito turismo;
Três diárias no hotel Nacional Inn Campinas com café da 
manha; www.nacional-inn.com.br/campinas.html ;
Três refeições;
Um passaporte para o Hopi Hari www.hopihari.com.br ;
Um passaporte para o Wet’n Wild www.wetnwild.com.br ;
Valor por pessoa em apartamento Duplo R$ 570,00;
Parcelado em até 6 vezes no cheque ou cartão.

 O Hotel Mar Paraí-
so é o local perfeito para 
reunir toda a família. Você 
tem a opção de escolher 
entre um amplo duplex, 
uma suíte requintada ou um 
apartamento simples, muito 
bem decorado e de bom 
gosto. O hotel é recortado 
com lindíssimos jardins 

para que você fique em con-
tato direto com a natureza. 
A localização não poderia 
ser melhor, com a mata 
Atlântica ao fundo e o mar 
com a sua beleza na frente. 
O paraíso existe, e ele está 
aqui! www.mar-paraiso.com  
/ reserva@mar-paraiso.
com. Faça a sua reserva!

Hotel em Arraial d’Ajuda


