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“Arraiá da Aslemg - 2011” vai movimentar o mês de junho na associação. Leia na página três a 
matéria que repercute o 1º Encontro de Motociclistas e Carros Clássicos.

 Canjica, caldos, pé-
de-moleque, cocada e vários 
tipos de bebida. Tá chegan-
do o “Arraiá da Aslemg – 

2011”. Dia 17/6, sexta-feira 
, a partir das 18 horas, a 
associação realizará, no es-
tacionamento C da ALMG, 

uma das festas mais tradi-
cionais do legislativo minei-
ro. Shows com bandas de 
forró e pop rock. Não perca 

esse evento. Quadrilha, bar-
raquinhas e muita diversão.  
Compareça com familiares 
e amigos.

 Foi dado o pontapé 
inicial para os jogos de inte-
gração – 2011. Sábado, dia 
14/5, os torneios de futebol 
society e tênis de quadra 
começaram. As partidas 
de futebol serão realizadas 
aos sábados, a partir das 11 
horas, sempre no espaço 
esportivo Dom Orione, na 

Avenida Expedicionário 
Benvindo Belém de Lima, 
713, São Luiz. Já as dispu-
tas do tênis de quadra serão 
aos sábados e domingos, 
no Barroca Tênis Clube, 
Rua Américo Macedo, 348, 
Gutierrez. Compareça e 
faça parte dessa festa!

Jogos de Integração - 2011

O “Arraiá da Aslemg” tá chegando

Mês das mães na Aslemg
 O mês de maio foi 
marcado por festividades 
em homenagem ao dia das 
mães. A Aslemg realizou 
no dia 10/5, terça-feira, 
um almoço especial para as 
mães servidoras da 
ALMG. O cardá-
pio diferen-
ciado chamou 
a atenção de 
todos que es-
tiveram no res-
taurante.
 Na quinta-feira, 
dia 19/5, a entidade reali-
zou o Happy Hour em ho- 
menagem as mães. Igor 
Breda, Daniel Júnior, Ban-

da Neutral e a apresentação 
de dança de salão foram as 
atrações da noite. A maio-
ria dos servidores, entusias-
mados, dançaram por todo 
o salão em passos básicos e 

sofisticados de bole-
ro, forró e zouk.

 O friozi- 
nho colaborou 
com os aperi-
tivos e também 

com o clima 
dançante. A Ban-

da Neutral, com músicas 
contagiantes, finalizou o 
Happy Hour das mães em 
grande estilo.
 

Só imóveis
Negócios imobiliários

Temos imóveis novos, usados e lançamentos em 
bairros nobres de Belo Horizonte.

Ligue e confira!

Rua Holanda Lima, 322 - loja 4 - Gutierrez

Fones:
2551-7770 / 2551-8220
soimoveisgutierrez@yahoo.com.br



Conquistando nossas metas

Editorial
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Expediente

 Associados, rea- 
lizamos no mês de abril, o 
primeiro encontro de carros 
clássicos e de motos especi-
ais, acreditando que a nossa 
missão maior seja a de agre-
gar valores humanos sempre 
na busca de sugestões dos 
servidores para a realização 
de eventos novos, de caráter 
recreativo e de lazer. Com 
a presença de um público 
estimado em 700 pessoas, 
entre servidores, familiares 
e convidados, esse evento 
proporcionou momentos de 
curiosidades, oportunizando, 
aos visitantes, ter contatos 
com carros antigos, com data 
de fabricação desde 1920, 
completamente originais, 
como também motos exclu-
sivas e em estilos de passeio 
e de competição. Tudo foi 
sucesso absoluto: o evento, 
os “comes e bebes” o mo-
vimento entre associados e 
visitantes e a apresentação 

musical. Um Agradecimento 
especial aos servidores Pau-
linho e Gilberto da gráfica, 
e ao servidor aposentado 
Martinho pelo apoio orga-
nizacional dado ao evento. 
Agradecemos ao Sindalemg 
pela confiança e pelo pa-
trocínio. Desta forma, espe-
ramos, para o próximo ano, 
a confiança e principalmente 
o apoio das entidades ligadas 
à Aslemg e ALMG. O happy 
hour de maio, em homena- 
gem ao dia das mães, a recep-
ção dos novos servidores da 
17ª legislatura, e aos novos re-
presentantes dos servidores, 
foi muito animado, especial-
mente pela apresentação de 
dança de salão, que criou um 
ambiente descontraído e de 
interatividade, pois foi uma 
ótima oportunidade para os 
casais dançarem aos passos 
dos monitores da escola O 
Círculo da Dança. O nosso 
“trem de degustação”, desta 

estação fria, 
aquece os 
a s s o c i a d o s 
com os cal-
dos quentes. Esse tempo é 
de alegria e de aconchego 
- época para esquentar os 
ânimos dos associados. As-
sim, já anunciamos a famosa 
Festa Junina da Aslemg – 
um evento típico, iluminado 
e muito animado - já previs-
to para o dia 17 de junho de 
2011. Não percam, pois essa 
festa proporciona um mo-
mento de descontração en-
tre os servidores da ALMG, 
seus familiares e amigos. 
Teremos duas apresenta-
ções musicais com gêneros 
variados entre forró e músi-
cas pop, dos anos 60 a 90. 
Lembramos que o restau-
rante já começou a ofe- 
recer a deliciosa “canjica 
doçura” da dona Glória. 
Agradecemos a todos os 
parceiros da Aslemg pelo 

RECEITAS FEVEREIRO MARÇO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO 101.364,28 101.048,64

RECEITAS FINANCEIRAS 360,30 408,30

RECEITAS CANTINA 94.417,79 101.017,43

RECEITAS - LANCHONETE 75.846,94 87.128,38

FESTAS E EVENTOS  360,00 4.240,56 

RECEITA - (A.L.E.M.G.) 24.500,33 24.870,75 

TOTAL DE RECEITAS 296.849,64 318.714,06

D E S P E S A S 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (73.255,89) (67.648,70)

DESP. PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (43.469,48) (44.255,75)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (29.707,88) (23.311,29)

DESPESAS FINANCEIRAS (78,53) (81,66)

DESPESAS DA CANTINA (90.093,97) (80.452,92)

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de fevereiro e março de 2011
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA (34.607,82) (25.510,96)

DESPESAS DIRETAS DA CANTINA (55.486,15) (54.941,96)

DESPESAS DA LANCHONETE (81.831,14) (73.448,40)

DESPESAS COM PESSOAL (32.592,41) (31.729,16)

DESPESAS OPERAC. LANCHONETE (49.238,73) (41.719,24)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS (8.471,84) (796,49)

FESTAS E EVENTOS (8.471,84) (796,49)

DESPESAS A.L.E.M.G. (25.931,16) (25.681,96)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(A.L.E.M.G.) (25.931,16) (25.681,96)

TOTAL DE DESPESAS (279.584,00) (248.028,47)

RESULTADO OPERAC. DO MÊS (17.265,64) 70.685,59

RECEITAS FINANCEIRAS 10.124,40 11.642,65

TOTAL RECEITAS IMÓVEL 10.124,40 11.642,65

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS (27.390,04) 82.328,24

apoio dado às realizações 
festivas, bem como também 
aos associados por deposita-
rem confiança em nosso tra-
balho. Continuamos,  juntos, 
construindo uma Aslemg 
mais participativa.
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Eventos

1º Encontro de Motociclistas e Carros Clássicos
  “Essa festa demons 
tra a capacidade do servi-
dor de guardar um pedaço 
da nossa história”. Foi com 
estas palavras que o presi-

dente da ALMG, Deputado 
Dinis Pinheiro, que reali-
zou a  abertura do evento, 
destacou o 1º Encontro de 
Motociclistas e Carros Clás-
sicos da Aslemg. 
 Realizado no dia 
15/4, sexta-feira, com o 
apoio do Sindalemg, o 
evento foi um sucesso de 
público. Servidores trouxe- 
ram familiares e convidados 
para verem carros clássicos 
e motocicletas especiais. O 
músico Márcio Costa, as 
bandas Taxman Blues e It’s 
Only Rolling Stones deram 
um toque musical ao encon-
tro.
 Estiveram na festa 

o 1º Vice-Presidente da 
ALMG, Deputado José 
Henrique, o Diretor-Geral, 
Eduardo Vieira Moreira, o 
Diretor-Adjunto, Evamar 

José dos Santos, e o Dire-
tor de Comunicação, Lúcio 
Pérez.
 O jornalista Thiago 
Soares ficou encantado com 
a organização e a iniciativa 
da Aslemg. “O evento teve 
um grande público. O pes-
soal estava muito animado, 
as bandas tocaram clássicos 
internacionais. Tudo esteve 
simplesmente sensacional. 
Merece mais uma edição no 
próximo ano”, comentou. 
 “Foi um grande 
prazer participar do 1º En-
contro de Motociclistas e 
Carros Clássicos da Aslemg. 
Foi um grande evento, 
memorável. Tivemos res-

posta positiva do público, 
com grande repercussão”, 
disse o guitarrista da ban-
da Taxman Blues, Bruno 
Marques.

 A diretoria da 
Aslemg agradece a todos 
que estiveram presentes no 
encontro. “É gratificante 

ver a associação realizar 
uma festa de tal proporção. 
Tínhamos a ideia de como 
queríamos esse evento. 
Vendo o resultado tenho 

certeza que superou as ex-
pectativas”, disse Otacílio 
Duarte de Freitas, presi-
dente da Aslemg.

 Foi uma noite 
memorável. Contamos com 
a presença de vários mo-
tociclistas e colecionadores 
de carros, que pertencem 
ao quadro de servidores da 
ALMG e convidados.
 Essa iniciativa é 

O depoimento de 
quem contribuiu 

com a festa

de suma importância. Ela 
agrega valor ao ambiente de 
trabalho, desperta interesse 
para práticas saudáveis, e 
possui uma vasta “bagagem” 
cultural, tendo em vista que, 
carros e motos, fazem parte 
de nossa história. 

O associado Paulo 
Freitas se emocionou 
com o sucesso do 

evento



Interessante ...

Você conhece a Terapia Quântica?
O jornal “O Tempo” entrevistou o físico Wallace Lima e questionou a Terapia Quântica como forma 

de tratamento para doenças. O jornal da Aslemg destaca trechos desta entrevista.
 A Terapia Quântica 
tem como base a física quân-
tica e relativística. Tudo no 
universo se expressa como 
formas de energia. Desde a 
matéria densa, como os ali-
mentos que ingerimos, até 
a matéria sutil, como a luz, 
ondas eletromagnéticas e o 
nosso pensamento, tudo é 
energia. “Portanto, desde o 
alimento que ingerimos aos 
pensamentos e emoções que 
sentimos, alimentados pelas 
crenças que cultivamos são 
formas de energias que con-

vivemos a cada instante”, 
disse Wallace Lima.
 Esse tipo de tera-
pia possui diferenças em 
comparação com o trata-
mento alopático. No mé-
todo alopático os pacientes 
apresentam um sintoma e 
tomam medicamentos. A 
terapia quântica tem como 
foco as especificidades dos 
indivíduos. Mesmo os sin-
tomas sendo os mesmos, 
as pessoas são diferentes 
e podem ser medicadas de 
forma distinta. A estratégia 

quântica busca um estilo de 
vida saudável.
 O método quân-
tico realiza uma análise cri-
teriosa do padrão de saúde 
dos indivíduos. Deve-se 
adotar uma alimentação ba- 
lanceada. A preferência por 
frutas e verduras orgânicas, 
produtos não industriali- 
zados, alimentos integrais, 
atividade física, práticas con-
templativas, boas leituras e 
bons filmes fazem grande 
diferença quando o obje-
tivo é a mudança do padrão 

de saúde. Wallace ainda 
destaca que devemos lim-
par as memórias do passado 
através do perdão, do amor, 
da gratidão e compaixão. 
Os pensamentos negativos 
são nocivos à saúde.

Wallace Lima acredita na saúde integral

A Associação

Ouvidoria
Unitáxi 3524-3888
Angiolife 3225-3350
Dr. Jomar de Abre C. 3337-8037
Centro Esp. Urologia 2121-8000
Cedus 3298-5500

Clara Odontologia 3292-9499

Fonema Fonoaudiolog. 2552-8597

Convênios
 Não deixe de par-
ticipar, dê sua opinião. Con-
tinue contribuindo com 
nossa gestão. A ouvidoria da 
Aslemg está disponível para 
você opinar a qualquer hora 
do dia. Entre em nosso site 
e contribua com sugestões 
para nossos serviços e 
produtos. Com esse serviço 

desejamos prevenir e ante-
ver possíveis reclamações, 
procurando amenizá-las e 
até eliminá-las. Contamos 
com sua colaboração.

Acesse http://aslemg.org.
br/ouvidoria.php e par-
ticipe!

Receitas que delícia! - Cozido Madrileño

zinhe na pressão por 30 
minutos. Corte as batatas, 

Ingredientes:

500g Grão de Bico; 
3 Batatas Média;
300g Bacon;
1 Paio;
400g Costelinha Defumada;
Alho e sal a gosto;

Modo de Preparo: 
 Coloque em uma 
panela o grão de bico com 
uma colher de sopa de sal, 

cubra com água (3 dedos 
acima da superfície) e co-

o bacon, o paio em cubos 
médios. Em seguida acres-
cente a panela todos os in-
gredientes  e o cheiro verde, 
se necesário acrescente mais 
água. Feche a panela e deixe 
cozinhar por 15 minutos na 
pressão. Retire o vapor da 
panela sob a água fria, abra 
a panela e teste a consistên-
cia dos grãos, das carnes 
e da batata. Corrija o sal e 
sirva quente.
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Espaço Criar

O Happy das mães contou com várias atrações ...

Igor Breda, Banda Neutral, Daniel Junior e a apresentação da dança de salão entreteram os associados

Contribua com o Espaço Criar. Envie o seu texto para 
comunicacao@aslemg.org.br .

Eventos

Happy das mulheres na Aslemg
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Eu rio

O tempo me fala
E, às vezes,  me cala num suspiro.
São alegrias e tristezas de gente,

partes do mesmo rio.
Eu me invento no mundo,

Que me vê passando.
Quando eu te olho

Me vejo vivo, 
Rio e chego ao mar

E desaguo nos seus braços,
alimento para os meus versos.

Isso me responde, hoje,
O que  preciso saber.

Luiz Dias



Novidades / Convênios
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 Situado no cora-
ção do Gutierrez, o Clube 
é uma das melhores op-
ções de lazer em BH. Sua 
área – localizada em uma 
das mais nobres regiões da 
capital – possui ginásio po-
liesportivo, quadras de tênis 
e peteca, campo de futebol 
de areia, duas piscinas aque-

cidas – uma semi-olímpica 
–, três piscinas infantis, 
playground, sauna, salão de 
jogos, sala de TV e bibli- 
oteca. Interessados em se 
associar devem procurar o 
setor de convênios ou ligar 
para (31) 3337-7788 ou (31) 
2108-7900.

Barroca Tênis Clube: Seja sócio

PSICOLOGIA
• Acolhimento
• Orientação Psicológica para Pais
• Tratamento Psicológico de Crianças
• Tratamento Psicológico de Gestantes
• Tratamento Psicológico de Pais e seus Bebês

Viviane Marques Alvim Campi Barbosa
Contatos:

(31) 2551-8643 / 9975-1528
viviane@primeiroscuidados.com.br

vialvim@hotmail.com
Rua Ulhoa Cintra, 57 A 

Santa Egigênia - BH/MG

 A Norte Sul Imóveis é referência no mercado imobi-
liário, sendo reconhecida por seu desempenho e compro-
metimento com a qualidade da prestação de serviços, 
por seu foco nos clientes e parceiros e por sua supera-
ção constante de metas e objetivos.

Na Norte Sul o sonho do seu imóvel é concreto

THIAGO PAULINO - NORTE SUL IMÓVEIS - (31) 9766-1142 / 9221-3183
www.nortesulimoveis.com.br

Compre com segurança. Seja Norte Sul!

Anuncie no Jornal da Aslemg - comunicacao@aslemg.org.br

 Maria Carmen é 
pedagoga formada pela Uni-
versidade Estadual de Minas 
Gerais – UEMG. Possui 20 
anos de experiência em es-
colas de ensino fundamen-
tal e muito prazer em dar 

aula. A professora realiza 
acompanhamento escolar 
com estudo para avaliações 
e ensino de dever de casa.
Maria Carmen Assis
Telefone: 3297-9145

Aulas particulares


