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O Jornal da Aslemg agora tem oito páginas e uma comunicação visual mais leve e atrativa pra você. 
Confira neste número a repercussão do “Arraiá - 2011” e os campeões dos Jogos de Integração

O servidor Sinval Rocha, associado da 
Aslemg e vocalista da banda Boca de 

Sino, elogiou o “Arraiá – 2011”
“Caros amigos da Aslemg,

 É fácil imaginar a satisfação que todos nós do Boca de Sino sentimos ali 
no palco, tocando para tanta gente bonita e alegre a dançar e cantar, alguns até 
aproveitando a oportunidade para gratas recordações. O recorde de público foi 
resultado da boa divulgação e do sucesso de eventos anteriores promovidos pela 
Aslemg. Os servidores acreditam, não é? E parabéns também pela escolha da ban-
da de forró: o Chama Chuva é bom demais!
 É bom lidar com gente entusiasmada como vocês da Aslemg. Abraços para 
o Otacílio, para a Josi, para o Gláuber, para todos os que fizeram dessa festa “A 
festa”, como diria o Erasmo Carlos.
 Agradecemos a oportunidade de poder contribuir para aquele sucesso e 
colocamo-nos à disposição para eventos futuros. Abraços. Sinval Rocha.”

Leia a matéria na página 5

Destaques desta edição
Primeiros campeões dos Jogos de Integração - 2011  

página 4
Receitas - “Ki-Delícia” - Polenta com carne moída - 

ótima dica para o inverno - página 7
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Expediente

Associados, fechamos o primeiro semes-
tre com “chave de ouro”.  Tivemos esta 
certeza após a realização da festa junina 
deste ano, que contou com a presença 
de, aproximadamente, 1.600 pessoas. 
Então, percebemos que a Aslemg re- 
presenta um pedaçinho do mundo para 
os servidores da ALMG, uma vez que é 
o canal que promove aproximação, ami- 
zade, satisfação, alegria e relacionamen-
to entre os seus associados. Essa com-
plexidade de sentidos propicia essência 
de paz e harmonia, para respirarmos, 
com mais prazer, o oxigênio que nos dá 
energia e saúde no dia a dia de trabalho 
e de nossas vidas junto aos associados 
e servidores da ALMG. Agradecemos, 
em nome da diretoria da Aslemg, a to-
dos que estiveram presentes nessa bela 
festa. Agradecemos também a todos os 
funcionários da Aslemg que, com muita 
dedicação, prestaram bons serviços aos 
associados. É com muito prazer que res-
saltamos a parceria e o apoio da ALMG, 
da Cofal, do Sindalemg e dos represen-
tantes dos servidores. A confiança e a 
contribuição de todos para a realização 
desse evento fortaleceram, ainda mais, 
a nossa gestão. A Aslemg não para e 
esperamos, para o próximo semestre, 
realizar bons eventos, tais como: happy 
hours, com apresentação de músicos 
de grande bagagem artística e músi-
cas de qualidade, Semana do Servidor 
e o especial congraçamento de final de 
ano – a Festa de Natal do Servidor, que 
será realizada no Clube Labareda, no 

dia 14/12/2011. 
Está previsto, 
para o mês de se-
tembro de 2011, 
a inauguração 
do novo prédio 
da Aslemg, que 
irá oferecer um 
espaço com sa-
las de jogos, de massagem, de multimí-
dia, de academia e de café com cultura. 
Esperamos apresentar um ambiente 
de lazer, descontração e de convivên-
cia, para os associados. Estamos fa-
zendo orçamentos, para automatizar 
os serviços da rampa de alimentação 
do restaurante, que serve o café da ma- 
nhã/tarde e a refeição, para dinamizar o 
atendimento e o controle de custo dos 
alimentos, para o associado e não asso-
ciado. A diretoria da Aslemg se orgulha 
em informar que atingimos o número 
de 1.800 associados, e que, acredita-
mos nas decisões frente às escolhas 
de novas atividades, que transformem, 
a cada dia, a realidade da Associação. 
Fiquem ligados no canal de Ouvidoria, 
esse instrumento de comunicação vem 
fornecendo à Aslemg informações que 
ajudam a diretoria a perceber e identi-
ficar problemas, que serão soluciona-
dos com mais agilidade. Continuamos, 
juntos, construindo uma Aslemg mais 
participativa. 

Por Otacílio Duarte de Freitas
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Eventos

Jogos de Integração - 2011
 A sexta edição dos jogos de integração está 
chegando ao fim. O torneio de xadrez fechará em 
grande estilo este evento que é um sucesso. Os tor-
neios de futebol society, sinuca, tênis de mesa e quadra 
foram muito disputados. Confira na tabela ao lado os 
campeões e destaques. Veja nesta página algumas ima-
gens dos nossos atletas. A Aslemg parabeniza a todos 
que participaram.

Futebol Society

Campeão Presidência
Vice-campeão Gpol
Artilheiro Igor Percy
Goleiro menos 
vazado

Marlon Dutra

Destaque Mário de Paula

Tênis de mesa

Campeão Antônio Calhau
Vice-campeão José Renato Olivé
3º colocado Paulo Cezar

Tênis de Quadra

Campeão Renato Olivé
Vice-campeão Eduardo Carneiro
3º colocado Lázaro Santana

Sinuca

Campeão Sinval Rocha
Vice-campeão José Jurani
3º colocado Candido Batista

Parabéns aos campeões!



Eventos

Um “Arraiá” de tirar o fôlego!
 O “Arraiá – 2011” já passou. Ficou na memória 
o grande evento organizado pela Aslemg, com apoio 
da ALMG, Sindalemg e Cofal. Muita gente esteve pre-
sente. A alegria e animação foram proporcionais ao 
número de servidores na festa. Cerca de 1.600 pessoas 
estiveram no “Arraiá – 2011”, um recorde de público. 
 O grupo de forró Chama Chuva apresentou 
sucessos que encantaram o país. A banda Boca de 
Sino tocou inesquecíveis músicas dos anos 60 aos 90 
- afinal de contas, recordar é viver. As comidas típicas 
estavam de dar água na boca. Tudo muito bem plane-
jado.
 O Deputado Dinis Pinheiro, presidente da 
ALMG, marcou presença na festa junina. Outros pre-
sentes foram o Deputado Ulysses Gomes, o Diretor-
Geral Eduardo Vieira Moreira e o Diretor de Comu-
nicação Institucional Lúcio Pérez.
 A receita para o sucesso desse evento é a u- 
nião da diretoria, funcionários da Aslemg e associados. 
A cada ano a entidade aprimora a organização, divul-
gação e a qualidade dos produtos oferecidos. Até a 
próxima, servidores!

A Aslemg está de parabéns!
 Lúcio Pérez, diretor de comunicação institu-
cional da ALMG, esteve no “Arraiá – 2011” e comen-
tou sobre o crescimento do evento nos últimos três 
anos. “O ‘Arraiá da Aslemg’ já é uma comemoração 
tradicional para os servidores e familiares. Notamos 
que ano a ano a festa tem um melhor planejamento. 
Isso tudo é comprovado pelo aumento de público no 

evento. O espaço do estacionamento C já está ficando 
pequeno. Nós temos que louvar a iniciativa da Aslemg 
e parabenizar pelo brilhantismo do evento. Para com-
provar isso basta ouvirmos os servidores que estive- 
ram presentes. Todos estão muito satisfeitos com o 
‘Arraiá – 2011’”, disse.
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Happy acústico, dia 14/7, com entrega dos troféus dos Jogos de 2011
 Dia 14/7, a Aslemg realizará no restaurante da associação, a partir das 18 horas, o Happy Hour acústico. Shows com 

Madeira de Lei (The Doors, Creedence e Steve Ray Vaughon) e Paula Viana que convida Mário Russo (Clássicos da MPB e do 

Pop Rock nacional e internacional). Compareça com familiares e amigos!



Interessante ...

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais 
se apresenta com Zizi Possi
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Espaço Criar
“Aquilo que provamos quando estamos apaixonados talvez seja o nosso estado normal. O 
amor mostra ao homem como é que ele deveria ser sempre”.

Anton Tchekhov

Ingressos já estão à venda na bilheteria do Palácio das Artes
 Após cinco anos sem se apresentar em Belo 
Horizonte, a cantora Zizi Possi volta à capital mineira 
ao lado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, den-
tro da Série Sinfônica Pop. As apresentações aconte-
cem nos dias 19 e 20 de julho, terça e quarta-feira, às 
20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Os 
ingressos custam R$ 60, 
com meia-entrada con-
forme a lei, em todo o 
teatro. O repertório da 
noite será dividido em 
3 partes (bloco de com-
posições clássicas, itali-
anas e brasileiras) e terá 
obras de Beethoven, 
Villa-Lobos, G. Amo-
russo & S. Cirillo, Gonzaguinha, Edu Lobo & Chico 
Buarque, dentre outros.
 O objetivo do projeto, que em sua primeira 
edição contou com a presença do compositor Wagner 
Tiso e recebeu cerca de 900 pessoas, é o de aproximar 

os amantes da Música Popular Brasileira do universo 
dos concertos sinfônicos. A iniciativa integra a política 
do Governo de Minas Gerais para a música erudita. A 
regência ficará a cargo do maestro titular da Orques-
tra Sinfônica de Minas Gerais, Roberto Tibiriçá.
 “Será um momento único de beleza e arte, 

onde esta singular artista, 
Zizi Possi, com a OSMG, 
irá exibir seu talento e 
musicalidade em suas 
interpretações”, afirma 
o maestro Roberto Ti-
biriçá. Zizi Possi destaca 
que “apresentar em Belo 
Horizonte é sempre um 
momento de raro prazer, 

uma vez que o público mineiro é um dos mais cari- 
nhosos do Brasil”.
 Fundada em 1976, a Orquestra Sinfônica de 
Minas Gerais é considerada uma das mais importantes 
do País e já viajou por diversas regiões do Brasil.

Zizi Possi é um dos destaques do espetáculo

Da assessoria FCS



A associação

Receitas “Ki-delícia!” - Polenta com carne moída

7

Ingredientes
Para a polenta:
5 xícaras de chá de água fria;
1 xícara de chá de fubá pré-co- 
zido;
1 colher de sopa de azeite ou 
margarina;
1 tablete de caldo de carne.

Para o molho:
300 gramas de carne moída;
3 colheres de sopa de óleo ou 
azeite;
1 cebola picadinha;
2 dentes de alho picadinhos;
2 tomates maduros picados;
1 caixinha de molho de tomate 

pronto;
1 xícara de água;
1 tablete de caldo de carne;
Temperos a gosto: orégano, 
salsinha, pimenta;
Sal, se necessário.

Para finalizar:
Mussarela em fatias a gosto;
Queijo parmesão ralado para 
polvilhar.

Modo de Preparo

Para a polenta:
Leve os ingredientes ao fogo e 
deixe cozinhar por 10 minutos, 

mexendo sempre.

Para o molho:
Refogue no óleo ou azeite a 
cebola o alho e a carne moída, até 
ficar bem soltinha. Coloque os 
tomates o molho a água e o caldo 
de carne. Deixe apurar bem por 
cerca de 15 minutos. Coloque os 
temperos e desligue o fogo.

Montagem:
Coloque a polenta em uma 
travessa, as fatias de mussarela e 
o molho. Polvilhe com o queijo 
parmesão ralado e leve ao forno 
já aquecido por 10 a 15 minutos.

Novo Imóvel da Aslemg
 As obras no novo imóvel da Aslemg estão a 
todo vapor. A partir do mês de setembro o espaço 
estará pronto para receber os associados. Serão muitas 
as atrações: espaço fitness, mutimídia, salão de jogos, 
sala de massagem e muito mais. Um ambiente para 
o descanso, conforto e interação entre os associados. 
Aguarde e desfrute dessa conquista!

Clube Belo Horizonte 3491-1323
Clube dos Oficiais 3290-2600
Hotel Serra da Moeda 3337-8037
Pousada L. Prata - RJ (24) 3371-5148
Pousada S. Tropez - BA (73) 3288-7700

Pousada Savanah - BA (73) 3575-1603

CFC Cidade 3292-4321

Convênios



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

Demonstrativo de Resultado do mês de abril e maio de 2011
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

Receitas Despesas Diretas da Cantina (48.477,04)
Receitas da Administração 105.716,70 Despesas da Lanchonete (70.078,20)
Receitas Financeiras 434,00 Despesas com Pessoal (30.704,06)
Receitas - Cantina 95.539,89 Despesas Oper. Lanchonete (39.374,14)
Receitas - Lanchonete 80.746,05 Despesas Festas e Eventos (25.271,38)
Festas e Eventos 16.583,90 Festas e Eventos (25.271,38)
Receita (A.L.E.M.G.) 27.131,18 Despesas (A.L.E.M.G) (28.927,96)
Total de Receitas 326.151,72 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (28.927,96)

Total de Despesas (271.929,66)
Despesas
Despesas da Administração (71.460,70) Resultado Operacional do Período 54.222,06
Despesas c/ Pessoal Adm. (45.220,71)
Despesas Administrativas (26.148,57) Receitas Financeiras 9.707,41
Despesas Financeiras (91,42) Total de Outras Receitas 9.707,41
Despesas da Cantina (76.191,42)
Despesas c/ Pessoal Cantina (27.714,38) Resultado Líquido do Período 63.929,47

A
br

il

Receitas Despesas Diretas da Cantina (59.884,26)
Receitas da Administração 105.166,53 Despesas da Lanchonete (81.683,20)
Receitas Financeiras 17.016,51 Despesas com Pessoal (28.372,86)
Receitas - Cantina 112.455,88 Despesas Oper. Lanchonete (53.310,34)
Receitas - Lanchonete 100.206,18 Despesas Festas e Eventos (14.408,90)
Festas e Eventos 4.128,32 Festas e Eventos (14.408,90)
Receita (A.L.E.M.G.) 28.629,81 Despesas (A.L.E.M.G) (29.881,48)
Recuperação de despesas 2.568,84 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (29.881,48)
Total de Receitas 370.172,07 Total de Despesas (294.439,75)

Despesas Resultado Operacional do Período 75.732,32
Despesas da Administração (81.716,73)
Despesas c/ Pessoal Adm. (45.955,11)
Despesas Administrativas (35.647,25) Receitas Financeiras 12.143,11
Despesas Financeiras (114,37) Total de Outras Receitas 12.143,11
Despesas da Cantina (86.749,44)
Despesas c/ Pessoal Cantina (26.865,18) Resultado Líquido do Período 87.875,43

M
ai

o

Situação atualizada das aplicações
Banco
COFAL
Total

Saldo em 31/5/2011
R$ 1.494.438,64

1.494.438,64

Saldo em 30/6/2011
R$ 1.512.816,45
R$ 1.512.816,45


