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Evento para quem gosta de motos especiais e carros clássicos é a atração da Aslemg para o mês de 
Abril. Para a Semana Santa fica a dica de um excelente pacote de viagem.

 No dia 3/3, quin-
ta-feira, parte da diretoria 
da Aslemg e do Conselho 
Fiscal se reuniram no res-
taurante da associação para 
expor aos associados o ba- 
lanço referente ao ano de 
2010. Foram apresentadas 
as ações, iniciativas e balan-
ços financeiros da entidade. 
Todos os que estiveram 
presentes à Assembleia Or-
dinária aprovaram as ativi-

Assembleia Ordinária e Extraordinária em março

dades da Aslemg do ano 
passado.
 Logo em seguida a 
diretoria iniciou a Assem-

bleia Extraordinária, com 
intuito de apresentar aos 
associados o planejamento 
para a utilização do imóvel 

da Rua Rodrigues Caldas, 
456, Santo Agostinho, ad- 
quirido pela entidade no 
ano de 2010.
 A Aslemg iniciará 
no primeiro semestre de 
2011 as obras no imóvel da 
Rua Rodrigues Caldas. O 
espaço será preparado para 
receber instalações para usu-
fruto dos associados, como 
espaço para massagem, sala 
de jogos, espaço café e etc.

Primeiro Encontro de 
Motociclistas e Carros Clássicos
 No dia 15/4, sexta-
feira, a partir das 18 horas, a 
Aslemg realizará o “Primei- 
ro Encontro de Motociclis-
tas & Carros Clássicos” no 
estaciona-
mento C da 
ALMG. A 
festa con-
tará com a 
exposição 
de carros 
clássicos e 
motocicle-
tas especiais dos servidores. 
A animação ficará por 
conta das bandas “Taxman 
Blues” e “It’s Only Rolling 

Stones”. 
 “Teremos mais 
uma vez a oportunidade de 
confraternizar, fazer novas 
amizades e reforçar as anti-

gas, através 
desse ob-
jeto de 
paixão que 
nos une: 
as incríveis 
motocicle-
tas!”, disse 
o servidor 

da ALMG Paulo Freitas. 
 Compareça a esse 
superencontro!

 Passe a Semana 
Santa em Furnas. No Fur-
naspark Resort você desfru-
tará de um feriado prolon-
gado nos braços da represa 
de Furnas. Confira o pacote 
para a Semana Santa que a 
Aslemg conseguiu para os 
associados:
Apartamento de luxo;

Do dia 20/4 a 24/4;
Diárias de R$ 360,00, em 
quatro parcelas.
 Entre no site do 
Furnaspark Resort e con-
fira as belezas e os preços 
das diárias para a Semana 
Santa. Viaje pela Aslemg 
que é mais barato - www.
furnaspark.com.br

Furnaspark Resort
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Expediente

 Prezados asso-
ciados, em junho de 2011, 
completaremos dois anos na 
administração da Aslemg. A 
Gestão Participativa, com 
a esperança de ver uma as-
sociação mais próxima dos 
seus associados, investiu 
em pontos estratégicos que 
têm demonstrado que este 
sonho está, cada dia mais, 
se realizando. Assumindo o 
compromisso de priorizar os 
projetos mais urgentes, sa-
nar situações críticas através 
de ações corajosas, atitudes 
progressistas e investimentos 
mais enxutos, os resultados 
obtidos estão apresentan-
do uma nova realidade da 
nossa associação. A satisfa-
ção e compartilhamento de 
objetivos vão se alinhando 
à vontade dos associados, 
na medida em que há um 
crescimento na adesão e na 
procura pelos serviços ofe- 
recidos. Podemos nos alegrar 
com esses resultados, não 
somente pelo aumento do 
acesso ao restaurante e à lan-
chonete, mas também pela 
presença dos associados nos 
variados eventos realizados 
com regularidade. A atual ad-
ministração dessa gestão par-
ticipativa se move em direção 

a um futuro promissor e 
mais atrativo, objetivando, 
cada vez mais, incrementar 
os projetos de crescimento e 
praticar as ações de captação 
de convênios,  mais atrações 
na área de lazer e esporte  e 
a excelência dos serviços 
prestados. No mês de março 
foram instaladas câmaras  de 
segurança, para um controle 
interno mais eficiente. Hoje, 
o restaurante da Aslemg 
oferece uma alimentação 
de nível compatível com 
o comércio adjacente, não 
só em qualidade, mas tam-
bém em variedade, higiene 
no preparo e distribuição, 
com ênfase na melhoria e 
ampliação do atendimento. 
As encomendas de bolos de 
aniversário, salgados, pizzas 
e tortas cresceram de forma 
satisfatória, porque o asso-
ciado tem preferido os nos-
sos serviços. O self  service 
de café/lanche da manhã e 
da tarde tem acompanhado 
a tendência do mercado ao 
oferecer variedades nas pre-
parações de receitas alternati-
vas e mais atrativas de doces e 
salgados, sucos, chás e outras 
guloseimas, diariamente, dis- 
ponibilizados no balcão de 
distribuição. Os associados 

têm aderido 
à prática do 
jantar, que já é 
um sucesso e 
um ponto de 
encontro após o horário de 
trabalho. O verão está fin- 
dando e o outono já insinua 
a ideia da preparação de cal-
dos, que vão se ajustando às 
preferências, para a adesão 
total no inverno, o que nos 
remetem à recordação dos 
deliciosos caldos da estação 
passada. Procuramos dar 
apoio e incentivo aos fun-
cionários, no sentido de re-
conhecimento e capacitação, 
com o oferecimento de cur-
sos e atualizações nas diver-
sas categorias de trabalho. 
Essa atitude administrativa 
é traduzida em melhor aten-
dimento, disposição e prazer 
dos funcionários em prestar 
serviços aos associados. Te-
mos a grata satisfação em 
perceber a participação e 
aprovação dos associados 
frente a nossa diretoria. O 
happy hour de pré-carnaval 
realizado no mês de feve- 
reiro ficou lotado, contando 
com a presença de muitos 
associados, servidores da 
Casa, parentes e amigos. 
Estamos organizando o 

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de dezembro e janeiro de 2010/11
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

RECEITAS DEZEMBRO JANEIRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 100.786,35 98.566,45 

RECEITAS FINANCEIRAS 548,30 480,97

RECEITAS CANTINA 70.510,95 54.433,26

RECEITAS - LANCHONETE 73.171,95 56.502,19

FESTAS E EVENTOS  37.800,00 4.490,00

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 26.133,02 26.998,91

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ------------ 44.088,35

TOTAL DE RECEITAS 308.950,57 285.560,13

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (74.335,88) (72.687,27)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (41.911,49) (46.962,51)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (32.325,24) (25.617,08)

DESPESAS FINANCEIRAS (99,15) (107,68)

DESPESAS DA CANTINA (77.403,85) (70.553,90)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (26.260,62) (29.169,88)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (51.143,23) (41.384,02)

DESPESAS DA LANCHONETE (79.921,98) (67.790,81)

DESPESAS COM PESSOAL (35.968,46) (30.063,89)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (43.953,52) (37.726,92)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (79.994,81) (1.504,35)

FESTAS E EVENTOS (79.994,81) (1.504,35)

DESPESAS A.L.E.M.G. (26.624,51) (28.264,21)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (26.624,51) (28.264,21)

TOTAL DE DESPESAS (338.281,03) (240.800,54)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS (29.330,46) 44.759,59

RECEITAS FINANCEIRAS 4.771,28 10.234,87

TOTAL RECEITAS IMÓVEL 4.771,28  10.234,87

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS (24.559,18) 54.994,46

primeiro encontro de car-
ros clássicos e motocicletas 
especiais entre os servidores 
da ALMG, que será realizado 
no dia 15/4/2011, sexta-fei-
ra, a partir de 18 horas no es-
tacionamento C da ALMG. 
Acreditamos que esse even-
to seja um sucesso, e que 
seja efetivamente incluído 
no calendário de festas da 
Aslemg, para atender a von-
tade dos servidores de verem 
e curtirem a exposição dessas 
máquinas maravilhosas.
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Eventos

Happy de Carnaval aqueceu a folia dos associados

 O happy hour de 
carnaval foi bonito, anima-
do e com grande presença 
dos associados. Ao som de 
“Nando & Lukas” os servi-
dores dançaram axé, samba, 
forró, pop rock e sertanejo. 

A decoração e a cabine fo-
tográfica foram as grandes 
novidades do evento. Todos 
os que estiveram na festa 
foram fotografados com 
perucas, óculos e artigos 
temáticos que simbolizavam 

o carnaval.
 “O ano para os 
associados não poderia 
começar melhor. Um even-
to como este demonstra o 
belo contato entre associa-
ção e associados. Isso nos 

dá força para trabalhar cada 
vez mais para o bem dos 
servidores da ALMG”, disse 
Josiane Reis, funcionária e 
coordenadora do setor de 
eventos da Aslemg.

O servidor pode buscar os arquivos das fotos no departamento de comunicação da Aslemg 

Semana da Mulher
 Março na Aslemg 
foi dedicado às mulheres. 
As associadas foram agra-
ciadas, do dia 14 a 18 de 
março,  com uma semana 
pra lá de especial. A grande 
novidade foram às sessões 
de reflexologia podal. As 
servidoras que reservaram 
o horário e participaram 

das sessões elogiaram a ini-
ciativa. O restaurante serviu 
um almoço com cardápio 
diferenciado e uma repre-
sentante Mary Kay esteve 
na feirinha realizando mini 
cursos de automaquiagem. 
 Parabéns servido-
ras da ALMG! 

Jogos de Integração - 2011
 As inscrições para 
os Jogos de Integração já 
estão abertas. O associado 
Aslemg pode se inscrever 
nos torneios de futebol, xa-
drez, sinuca, buraco, tênis 

de mesa e de quadra. Com-
pareça até o dia 15/4, na re-
cepção da Aslemg e garanta 
o seu passaporte para a 
alegria, diversão e amizade. 
 “Esperamos que os 

associados participem dos 
Jogos. É uma grande opor-
tunidade de estreitamento 
dos laços afetivos entre os 
servidores”, disse Filipe 
Eustáquio, organizador das 

atividades esportivas da 
Aslemg.
 Outras informa-
ções com Filipe ou Jean pelo 
telefone 2108-7900. Não 
fique de fora dessa festa!



Novidades / Convênios
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 Felicidade e animação no Buffet Catharina no dia 16/12

Espaço Criar - As minhas minas
As terras em que nasci

foram moldadas
pelas águas salgadas

do mar e pelos ventos
ao longo de milhões
e milhões de anos.

Sulcadas por íngremes
penhascos e enormes

abismos sem fim.

Quando as águas dos mares
formaram os continentes conhecidos

deixando as minhas terras
adornadas por matos,

bosques e prados,
marcando a paisagem

com o seu majestoso relevo.

Mauro Lúcio de Paula

Dra. Joana D’arc Bit. 3291-1322
Clínica Vivência 3335-9819
Ótica Tamoio 2555-4815
Uchoa D. Advocacia 3418-2233
Cine Color 3271-1445

Mais Convênios

 Faça como o dou-
tor Paulo Alves e con-
tribua com o projeto “Vó 
Conceição”. No dia 15/4, 
sexta-feira, no “primeiro 
encontro de motocicletas e 
carros antigos” você pode 
trazer um quilo de alimento 
não perecível e contribuir 
com esta ação. Leia abaixo 
a entrevista que a Aslemg 
realizou com o servidor da 
ALMG. 

Aslemg - Qual a importân-
cia da iniciativa da Aslemg 
em ajudar o projeto “Vó 
Conceição”?
Paulo Alves - Falando ge-
nericamente, é uma atitude 
que resulta  em conforto, de 
apreço e de calor humano 
a pessoas completamente 
alijadas de condições míni-
mas, básicas, de sobrevivên-
cia. Falo de um mínimo de 
dignidade humana materi-

alizada em moradia e ali-
mentação. O projeto assiste 
uma comunidade extrema-
mente carente dessas garan-
tias básicas.
Aslemg - O que mais te mar-
cou na visita ao projeto?
Paulo Alves - Estive lá em 
uma visita rápida, por isso 
não pude conhecer por 
completo a realidade. O 
que pude ver, porém, foi 
suficiente para suscitar em 
mim um sentimento de re-
volta contra a miséria. Ouvi 

queixas acerca das causas 
do abandono em que se en-
contram os moradores do 
Morro Santo Antônio, e vi 
lá o lixo acumulado na rua.
Aslemg – Mensagem para 
servidores da ALMG.
Paulo Alves - Em nome 
desses excluídos, convoco, 
aqui, os associados a unirem 
forças em torno dos próxi-
mos projetos que a Aslemg 
instituirá com esse objetivo.
Ajudar a quem precisa eleva 
e enleva a alma.

Dia 15/4 vamos ajudar o projeto “Vó Conceição”!


