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Festa de Natal dos Servidores da ALMG, inauguração do prédio da Aslemg e a repercussão do quadrangular 
de futebol da Semana do Servidor, dos Happys de outubro e dezembro são os destaques do jornal da Aslemg

Festa de natal no dia 14/12 com sorteio
de um carro zero Km e muitos brindes

 No dia 14/12, quarta-feira, a ALMG, a Aslemg, a 

Cofal e o Sindalemg realizarão no salão do Clube Labareda, 

na Pampulha, a partir das 20 horas, a Festa de Natal dos 

Servidores da Assembleia. Neste ano o evento terá como 

atração a banda Super Som C&A.

 Os convites já estão à venda na recepção da Aslemg 

a R$ 30,00, preço único para todos os servidores da ALMG. 

Caso queira levar filhos (até 24 anos), cônjuge e pais, o 

servidor precisará apresentar documentação comprobatória 

de parentesco (carteira de identidade). Essa comprovação 

ocorrerá na compra dos convites e na entrada da festa.

 A Aslemg sorteará um carro zero km, um aparelho 

celular, dois televisores 40 polegadas, dois forninhos, duas 

geladeiras, três GPS’s e dez relógios. Participarão desse 

sorteio todos os associados da Aslemg, presentes à festa ou 

não. Compareça a esse superevento!

Destaques desta edição
Quadrangular de Futebol com presença dos 

deputados Dilzon Melo e Marques Abreu - página 4
Espaço Criar apresenta o texto de Oscar Wilde sobre 

a felicidade - página 4

O sorteio de um Novo Uno é uma das atrações da festa

Coquetel de inauguração do novo imóvel da 
Aslemg - dia treze de dezembro

 No dia treze de dezembro, a Aslemg realizará, a partir das 18 horas, o coquetel de inauguração do pré-
dio da Rua Rodrigues Caldas, 456. Comprado no primeiro semestre deste ano, o imóvel passou por algumas 
reformas de acabamento, para adaptação às várias atividades que a Associação realizará para os associados. A 
partir do mês de fevereiro de 2012, o associado poderá desfrutar de um ambiente aconchegante, com sala de 
massagem, musculação, ambiente multimídia, salão de jogos e muitas outras atrações. Compareça, se divirta e 
celebre mais essa conquista!



Aslemg, pensando no associado
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Expediente

 Associados, esta é a última edição, do 

ano 2011, do jornal da Aslemg, já às vésperas 

do final do exercício do mandato-Gestão Par-

ticipativa, que termina em 31/3/2012. Priori-

zando as ações administrativas, focamos em 

planejamentos estratégicos – de junho de 2009 

a março de 2012 - objetivando o crescimento 

da associação. Desde o início da gestão, realiza-

mos avaliações criteriosas quanto às relações 

interpessoais dos funcionários, para identificar 

o nível de satisfação no desempenho das fun-

ções desenvolvidas. Após estudos e levanta-

mentos pontuais, entendemos a necessidade de 

se investir efetivamente em formação e qualifi-

cação de atendimento, priorizando oportunizar 

o acesso a cursos especializados, com ênfase 

em formação profissional e desenvolvimento 

para funcionários diretamente ligados à área 

de atendimento aos associados e produção de 

alimentos.  Como forma de incentivo, implan-

tamos a promoção por mérito, com vistas a 

melhorar o desempenho, a satisfação dos fun-

cionários e, consequentemente, a  qualidade dos 

produtos oferecidos pela associação, o que re-

sultou em melhor atendimento aos associados. 

A aquisição de produtos alimentícios passou 

a ser feita diretamente na Ceasa, que oferece 

preços competitivos e produtos de qualidade, 

melhorando a produção em todos os níveis. 

Investimos na campanha de filiação, efetivando 

em média, já no primeiro ano, uma filiação por 

dia. Adquirimos novos equipamentos, utensí-

lios, armários e uniformes para funcionários, 

mesas e cadeiras para o restaurante. Inovamos 

o layout dos ambientes que compõem as áreas 

da lanchonete e restaurante, para melhor con-

forto e satisfação dos usuários, bem como tra-

balhamos no visual 

de marketing, utili-

zando como veícu-

lo, as bandejas de 

distribuição, com 

toalhas de anúncios 

que visam dissemi-

nar informações  

educativas  sobre 

consciência ambiental, comportamental, in-

cluindo dicas sobre turismo, lazer  curiosi-

dades, em geral, com apoio da  ALMG, Cofal e 

do Sindalemg. Uma iniciativa importante foi o 

reaproveitamento de vários equipamentos da 

cozinha e da lanchonete, através de manuten-

ção especializada, após avaliação das vanta-

gens a serem obtidas. A visão de mudanças e 

estratégias de baixo custo levou-nos a tomar 

atitudes ousadas como: trocar o fornecimento 

de galão de água mineral para purificador de 

água; investir na produção interna de 99% de 

doces, salgados e sobremesas (a Aslemg pro-

duzia apenas 60% do fornecimento diário) e 

aumentar o leque de produtos e serviços ofe 

recidos pela associação. Esta iniciativa gerou 

o aumento na variedade de preparações dis- 

ponibilizadas no balcão de distribuição de 

refeições e lanches o que resultou no maior 

acesso ao self-service, gerando rapidez no 

atendimento através do movimento dinâmico 

no interior dos espaços. Implantamos a Coleta 

Seletiva de Lixo na Administração, almoxarifa-

do, cozinha, lanchonete e restaurante, em sin-

tonia com as normas do Assembleia Susten-

tável. Nesse sentido, construímos o depósito 

de resíduos secos e orgânicos, nos moldes da 

saúde pública, melhorando as condições de 



acondicionamento e destinação para descarte, eliminando, de 

vez, a coleta e o escoamento não aprovadas pela fiscalização 

sanitária da Prefeitura de BH. Criamos o espaço reservado para 

o refeitório dos funcionários, para que pudessem realizar suas 

refeições com mais conforto e tranqüilidade. Reformamos e ins 

talamos novos toldos, melhorando a circulação dos funcioná- 

rios e adequando a proteção no transporte de pessoas, materiais 

e alimentos secos e molhados, legumes, verduras, carnes e afins, 

dentro do circuito de distribuição, atendendo o fluxo correto 

de deslocamento de alimentos para produção e distribuição no 

corredor que liga o almoxarifado à lanchonete, de alimentos in 

natura e da cozinha para o depósito de resíduos. A substitu-

ição do piso de cerâmica comum para o piso antiderrapante, em 

todo o espaço de circulação, foi substancial, evitando-se, assim,  

os riscos de acidentes e melhorando as condições de limpeza e 

higienização. 

 A implantação de um novo fluxograma de atendimen-

tos, gerou rapidez e otimização,  tais como: caixa de despesas es-

pecial para associado e não associado, foto dos associados para 

identificação na entrada do restaurante, instalação de câmaras 

internas de filmagem, para melhorar o controle interno e a disci-

plina do usuário durante a passagem pelo balcão de distribuição. 

Hoje, temos o controle sistemático dos pontos de produção, 

pontos críticos de risco no preparo e desperdícios e do movi-

mento de usuários que não respeitam as normas sanitárias, ao 

passar pelo balcão de distribuição, no momento em que estão 

se servindo. A aquisição do imóvel localizado na Rua Rodri-

gues Caldas, 456, tem o objetivo de oferecer um novo espaço de 

convivência, visando disponibilizar serviços e oferecer alternati-

vas de bem estar aos associados, que poderão usufruir de várias 

atividades, tais como: massagens, academia de ginástica (Yoga/

Pilates), sinuca, tênis de mesa, sala multimídia, espaço café com 

cultura – ainda em fase de estudos e implantação, uma vez que 

tivemos de realizar reformas para adequação do espaço. A cele- 

bração de novos convênios com a inclusão de  clubes recre-

ativos, hotéis, pousadas, inovações em serviços de odontologia 

e outros da área médica, drogaria, farmácias, seguros, etc. Na 

área administrativa também investimos em novos equipamentos 

e principalmente no corpo funcional, promovendo cursos de 

atendimento ao cliente. Como benefícios para os funcionários, 

concedemos aumento no cartão alimentação, auxílio formação 

e plano de saúde Unimed. Criamos o setor de RH, que facilitou 

a interlocução entre funcionários e diretoria. O canal de Ou-

vidoria está, cada dia mais, propiciando a interatividade entre 

usuários e a diretoria Aslemg,  realizando a troca de informa-

ções importantes entre os associados e a administração, sobre as 

virtudes e as deficiências da gestão. Com esse veículo de comu-

nicação conseguimos estreitar ainda mais o relacionamento en-

tre associado e a direção da Aslemg. Participamos dos projetos 

de apoio às iniciativas de responsabilidade social da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG – Assembleia 

Solidária, em parceria com a Cofal, Aplemg e Sindalemg, mo-

bilizando cidadãos, entidades da sociedade civil organizada, ins 

tituições públicas e privadas para a realização de ações pelas 

causas sociais, levando alegria e  animação aos asilos e comuni-

dades carentes, com visitas e distribuição de donativos recolhi-

dos para este fim. Todos os anos a Aslemg realiza campanhas 

desta natureza buscando atender às necessidades primárias de 

alimentos e materiais de consumo para beneficiar creches e ou- 

tras entidades carentes, através das campanhas de agasalhos, de 

recolhimento de tênis e calçados para lixeiros, etc – uma ação 

cidadã, solidária e de generosidade.  Inovamos todos os eventos 

sociais realizados pela Aslemg, principalmente a forma de atrair 

os servidores para se associarem, incentivando-os a participa-

rem e usufruir dos movimentos festivos e de lazer, sejam: happy 

hours, encontro de carros clássicos e motos especiais, acesso 

aos brindes e sorteios da semana dos servidores, festas junina e 

de Natal. No balanço geral do capital financeiro a Aslemg está 

com as contas solventes. E falando em Natal, já entramos no 

clima natalino. Este ano, a nossa festa de natal, com o apoio da 

ALMG, Cofal e do Sindalemg será especial. Agendada para o 

dia 14 de dezembro de 2011 – quarta-feira, no clube Labareda, 

localizado na região da Pampulha. A Aslemg vai realizar vários 

sorteios, sendo a maior atração um automóvel da marca Fiat, 

modelo Uno–Way, cor vermelho; duas geladeiras; dois fogões; 

dois forninhos; dois televisores 40 polegadas; três GPS; cinco 

pares de relógios masculinos e femininos e um aparelho celular. 

Essa é a história da Gestão participativa – ações efetivas em 

prol da satisfação dos associados e de todos que usufruem dos 

serviços prestados pela associação. Parabéns a todos: membros 

da diretoria e do Conselho Fiscal, funcionários da Aslemg e a 

todos os associados que acreditam em nosso trabalho. Continu-

amos, juntos, construindo uma Aslemg para todos - sempre 

mais participativa.
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Eventos

Dose dupla de Happy Hour!
 A Aslemg realizou uma dose dupla de happy hour 

neste final de ano. No dia 20/10, em ritmo de dança de 

salão, curtiram a pista do restaurante da Associação os 

amantes do samba, do forró e do zouk. Carol Dutra, Da- 

niel Júnior e a Companhia de Dança Passo Básico mar-

caram a noite dos presentes.

 Já no dia 10/11, quinta-feira, o último happy do 

ano, em comemoração à décima Semana do Servidor, os 

“Godoys”, as cantoras do “Submarino Cor-de-rosa”, Keta 

Stones e Daniela Godoy fizeram barulho (um showzaço) 

para os servidores da ALMG. Ao som de clássicos dos 

anos 60 aos 90, os presentes dançaram, cantaram, festeja-

ram e ainda foram agraciados com brindes.

 E tem mais: a diretoria da Aslemg conta com a 

presença de todos os associados à Festa de Natal dos Servi-

dores da Assembleia.

Quadrangular de Futebol contou com a presença 
dos Deputados Dilzon Melo e Marques Abreu

 No dia 5/11, a Aslemg iniciou as comemorações 

da décima semana do servidor, com o Quadrangular de 

Futebol. Cerca de 150 pessoas estiveram no Clube Cera 

e assistiram às partidas e ainda participaram de um chur-

rasco, com música ao vivo. O Deputado Dilzon Melo, 1º 

secretário da ALMG, e o deputado Marques Abreu deram 

o pontapé inicial ao evento.

 O deputado Marques Abreu comentou sobre a 

iniciativa da Aslemg, em parceria com a ALMG. “Torneios 

desta natureza são de suma 

importância em qualquer 

empresa, instituição pública ou privada, pois, além de 

ser um entretenimento saudável, é sem dúvida nenhuma 

a melhor forma de integração dos servidores, por se dar 

num ambiente de extrema descontração, uma disputa sau-

dável”, disse.

Marques deu autógrafos para fãs

Muita alegria e diversão nos happys de fim de ano

“O prazer é a prova da natureza, o seu sinal da aprovação. 

Quando somos felizes, somos sempre bons, mas quando 

somos bons nem sempre somos felizes.”

Espaço Criar

Oscar Wilde



A associação

Memorial da Aslemg.
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Aslemg marcou presença no ALMG Solidária
 A Aslemg partici-
pou com apoio às visitas 
do Assembleia Solidária 
aos asilos, na Semana do 
Idoso. Nos dias 29 e 30 
de setembro, a Aslemg, 
o Sindalemg, a Aplemg, a 
Cofal e a ALMG estiveram 
em quatro asilos escolhi-
dos para receber os dona- Alegria e emoção nas visitas aos asilos

tivos. A Diretoria e cola-
boradores da Associação 
estiveram nas quatro ins 
tituições e participaram 
de uma confraternização 
que levou alguma alegria 
aos idosos. Essa iniciativa 
foi a primeira ação do As-
sembleia Solidária.

Sérgio Freitas, cabeleireiro renomado, firma 
parceria com Instituto de Beleza Maison Rocha

 Os homens se 
renderam totalmente aos 
tratamentos de beleza. Na 
hora de cuidar da aparên-
cia, além do bom corte, eles 
procuram métodos cada vez 
mais modernos. Disfarçar o 
cabelo grisalho para rejuve-
nescer é uma das preocupa-
ções. Tratamentos corpo-
rais e faciais mais rápidos e 
eficazes também ganharam 
adesão masculina.
 Interessados em 
cativar este público, fiel e 
em ascensão, o Instituto 
de Beleza Maison Rocha e 

Sérgio Freitas conhecido 
também como Sérgio Ca-
beleireiro, acabam de firmar 
parceria. Sérgio atuou du-
rante vários anos no salão 
“Sérgio’s Cabeleireiros”, 

no bairro Santo Agosti 
nho e cativou uma clientela 
bastante seleta. Especiali- 
zado em cortes masculinos, 
ele espera aumentar ainda 
mais seu público oferecen-

do, no Instituto de Beleza 
Maison Rocha, serviços de 
qualidade que respeitam e 
valorizam o estilo de cada 
cliente. “Homens mais ve- 
lhos dificilmente mudam o 
estilo de corte. Geralmente 
são eles os clientes mais 
fiéis porque vão ao salão no 
mínimo uma vez por mês”, 
afirma Sérgio.
 O Instituto de 
Beleza Maison Rocha fica 
na Rua General Andrade 
Neves número 57, no bairro 
Gutierrez. 

Sérgio Freitas rodeado por Rosângela Rocha e Ricarte Normandia
 do Instituto de Beleza Maison Rocha.
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 Uma grande associação se faz por meio de sua história. A Aslemg, com 

mais de 50 anos, produziu neste final de 2011 uma revista memorial em que a 

tradição da entidade é ressaltada. A peça foi entregue para o Deputado Dinis 

Pinheiro, presidente da ALMG, para o Deputado Dilzon Melo, 1º Secretário, e 

outros parlamentares. A impressão do memorial para a distribuição para os as-

sociados está prevista para o primeiro semestre de 2012.
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Especial Gestão Participativa

Diretores da Aslemg falam sobre a experiência de 
gerir uma associação de mais de 50 anos

 Na realização de qualquer  trabalho voluntário, o resultado somente é posi-
tivo quando existe o desejo de servir. A Aslemg está colhendo os frutos de uma 
gestão moderna e atuante, e,  isto,  somente foi possível  com a participação de 
todos - diretoria, associados e funcionários. O início da nossa gestão foi muito difí-
cil, mas, hoje, quase no término dela, sinto-me feliz com o resultado que, juntos, 
estamos obtendo. Nós acreditamos que seria possível construir uma Aslemg mais 
participativa , e o resultado não poderia ser outro.

          Como diretor de Comunicação da Aslemg tenho a dizer que é preciso di-
vulgar o trabalho, eventos, campanhas e iniciativas que a associação realizou ao 
longo desses quase três anos. Nossa função foi realizada com êxito. A partir de um 
processo de comunicação que interagiu com os associados conseguimos fazer de 
nossos eventos grandes sucessos. Todas as ações da presidência e diretoria foram 
apresentadas para os sócios. Em nossa Gestão Participativa, realmente participa-
mos. Diminuímos a distância entre a presidência e os associados.  Posso afirmar 

que é ótimo participar, pois todos puderam e podem falar e discordar.

Luiz Dias
Vice-Presidente

Escola de Dança do CEFAR apresenta “A Flauta Mágica” dias 
8 e 9 de dezembro no Grande Teatro do Palácio das Artes

Da assessoria FCS
 A Escola de Dança 

do Centro de Formação 

Artística da Fundação Clóvis 

Salgado (CEFAR) apresenta 

nos próximos dias 08 e 09 

de dezembro, no Grande 

Teatro do Palácio das Artes, 

o ballet de repertório clássi-

co “A Flauta Mágica”. Com 

libreto e coreografia de Lev 

Ivanov e música de Richard 

Drigo, a montagem é fruto 

de uma parceria da Funda-

ção Clóvis Salgado com a 

Cia. Brasileira de Ballet do 

Rio de Janeiro, e traz à Belo 

Horizonte uma adaptação 

da peça apresentada pela 

Cia. em novembro de 2010.

Consultor da Escola de 

Dança do CEFAR há dois 

anos, o diretor da Cia. 

Brasileira de Ballet do Rio 

de Janeiro, Jorge Texeira, 

assina a adaptação ao lado 

da professora de dança do 

CEFAR, Juliana Couto. No 

palco estarão 130 alunos, do 

nível básico ao profissiona- 

lizante, entre 08 e 25 anos.

 Apresentado pela 

primeira vez no pequeno 

Teatro da Escola Imperial 

de Bailados, em São Petes-

burgo, em 1893, “A Flauta 

Mágica” conta a história de 

amor do camponês Luc, e 

de Lise, filha de um fazen-

deiro, em uma aldeia france-

sa durante o reinado de Luis 

XV. Trata-se de uma versão 

diferente da célebre ópera 

de Mozart. A primeira de 

todas as versões (anterior 

a de Ivanov) foi coreogra-

fada pelo metteur-en-scène 

Fortunato Bernardelli, es-

treando com o nome de “A 

Flauta Mágica” ou “Os dan-

çarinos involuntários”. 

 Informações para 

o público: (31) 3236-7400.

Luiz Faria
Diretor de Comunicação

Interessante ...





Interessante ...

A tendência dos MBA’s globais
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Feliz aniversário!

Reportagem da Folha.com mostra que o Brasil está se internacionalizando e, com isso, 
os profissionais acompanham a tendência em busca dos MBA’s globais.

 A Folha.com, na 
matéria “MBA internacio-
nal é tendência”, afirmou 
que o Brasil atrai cada vez 
mais empresas estrangei-
ras, em busca de negócios 
no país, e companhias na-
cionais também migram 
seus empreendimentos 
para o exterior. 
 Nesse contexto, 
surgem os MBA’s inter-
nacionais, que visam pre-
parar os empresários para 
lidar com a competitivi-
dade em nível mundial, 
capacitando os profis-
sionais brasileiros para 
atuarem em outros mer-
cados.
  “Os programas 
internacionais ampliam 
o aprendizado, a cultura, 
a vivência do empresário, 
mas, mais que isso, pos-
sibilitam a formação de 
networking em nível in-

ternacional, essencial 
para estabelecer negócios 
entre o Brasil e o mun-
do”, ressalta Alexander 
Damasceno,CEO da es-
cola de negócios B.I. In-
ternational, parceira da 
Aslemg.
 Outro diferen-
cial destes MBA’s é o re-
conhecimento mundial. 
“Os alunos viajam para 
o exterior e cursam pro-
gramas em instituições 
parceiras, como o Les-
ter Center for Entrepre-
neurship and Innovation 
– Centro de Inovação e 
Empreendedorismo da 
Universidade de Berkeley 
(EUA) e Shanghai Jiao 
Tong University (China), 
entre outras escolas de 
renome global e são cer-
tificados por isso”, conta 
Damasceno.
Experiência - A presi-

dente da Tri’s Agronegó-
cio, Silvia Suzuki Nishika-
wa fez o seu primeiro 
programa pelo B.I. In-
ternational, no intuito de 
ampliar seus horizontes 
e aumentar sua rede de 
contatos. Gostou tanto, 
que se tornou aluna as-
sídua, tanto dos progra-
mas realizados no Brasil 
quanto no exterior.
 Foi à Escola de 
Educação Executiva da 
Universidade de Babson 
(Massachusetts, EUA), à 
Universidade de Colum-
bia (Nova York, EUA), 
à chinesa Shanghai Jiao 
Tong University, além de 
participar de cursos des-
sas universidades realiza-
dos no Brasil, na unidade 
do B.I. em São Paulo. 
O MBA Internacional 
- Entre os cursos, a uni-
dade do B.I. International 

de Belo Horizonte está 
com inscrições abertas 
para o MBA Internacio-
nal em Gestão de Em-
presas e Negócios, com o 
programa no exterior re-
alizado na Lester Center 
for Entrepreneurship and 
Innovation – Centro de 
Inovação e Empreende- 
dorismo da Universidade 
de Berkeley (EUA). O 
curso é realizado sob a 
ótica da inovação, com 
objetivo de preparar o 
profissional para competir 
globalmente, como exec-
utivo e/ou intraempreen- 
dedor, em uma proposta 
que mescla o conteúdo e 
a experiência prática de 
professores e alunos. As-
sociados da Aslemg pos-
suem condições diferen-
ciadas. Saiba mais: www.
biinternational.com.br 
(31) 3517-5412.

 A Aslemg sorteou quatro tortas para os aniversariantes dos meses de outubro e novembro. Confira 
abaixo os sortudos. Parabéns a todos os aniversariantes!

Outubro - Helena C. de Melo e Anésia B. da Matta 
Novembro - Paulo Cesar Q. S. Soriano e Bernardo de Paiva

Sorteio realizado pelos associados: Adalberto Parreira, Márcio Juliano Vieira de Almeida, Dario Vieira dos Santos e Helley Peixoto Guedes

Com a UpGrade você faz o curso no país de sua escolha. São diversos programas,como o 
Inglês para Negócios, Intensivo e Programa de Férias. Providenciamos sua passagem 

aérea, seguro saúde e assessoria completa para a sua viagem!

Descubra um mundo novo com a UpGrade!

CURSO DE IDIOMAS - WORK AND TRAVEL 
HIGH SCHOOL

Agende uma visita
e escolha seu

destino!

Av. do Contorno, 8000 sala 1610 
Belo Horizonte
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Canadá
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Cursos em diversos países:

África do Sul – Austrália – Canadá 
- Estados Unidos – Irlanda - Reino 
Unido – Espanha - Nova Zelândia 

e outros!



Interessante ...

Relacionamentos descartáveis
 Sempre procuramos um parceiro de acordo 
com a nossa história e com o modelo de casal que te-
mos em nossa família de origem, que são nossos pais. 
Muitas vezes, ou na maioria, isso é feito de forma in-
consciente e nem dos damos conta. Falamos que são 
coisas do destino, encontro da alma gêmea ou que por 
causa de um amigo, o cupido, conheceu o amor de 
sua vida. Essas ideias deixam de lado toda a história 
familiar de cada um. 
 Ser casal não é uma tarefa muito fácil, é um 
processo de construção e de grande aprendizagem. 
Forma-se o nós, o casal, mas além deste tem o eu e o 
tu, que é a individualidade de cada um. 
 Assim se o foco da relação for o nós, vão 
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Inglês para Negócios, Intensivo e Programa de Férias. Providenciamos sua passagem 

aérea, seguro saúde e assessoria completa para a sua viagem!
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Tel.:  (31) 3291- 5176 /  3335-7568

4 semanas de curso de 
Inglês + 4 semanas de 
Hospedagem + Viagem 
para Niagara Falls

* Valor sujeito a alteração cambial
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R$ 2750,00*

Cursos em diversos países:

África do Sul – Austrália – Canadá 
- Estados Unidos – Irlanda - Reino 
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começar a surgir os desajustes conjugais e a relação 
ficará pobre. Quanto mais funcional uma pessoa for, 
individualmente, melhor ela estará para ter uma rela-
ção saudável. 
 Trazendo um pouco disso para a atualidade 
percebemos que, cada vez mais, estamos tendo rela-
cionamentos descartáveis, casamentos desfeitos, rela-
ções pouco duradouras. Por um lado pode-se pensar 
que as pessoas estão saindo de relacionamentos que 
lhes causam desprazer, sem harmonia, companheiris- 
mo e intimidade.
Leia o restante do artigo no site da Aslemg.
Texto escrito por Camila Ribeiro Lobato, Psicólo-
ga conveniada à Aslemg . Contato: 9955-9637.
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Anuncie no Jornal da Aslemg - comunicacao@aslemg.org.br
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Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de agosto e setembro de 2011
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

Receitas Despesas Diretas da Cantina (50.950,03)
Receitas da Administração 105.246,56 Despesas da Lanchonete (87.701,08)
Receitas Financeiras 772,80 Despesas com Pessoal (35.049,66)
Receitas - Cantina 102.345,15 Despesas Oper. Lanchonete (52.651,42)
Receitas - Lanchonete 98.205,76 Despesas Festas e Eventos (5.210,68)
Festas e Eventos 380,00 Festas e Eventos (5.210,68)
Receita (A.L.E.M.G.) 31.280,53 Despesas (A.L.E.M.G) (33.312,00)
Total de Receitas 338.230,80 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (33.312,00)

Total de Despesas (285.584,29)
Despesas
Despesas da Administração (80.873,59) Resultado Operacional do Período 52.646,51
Despesas c/ Pessoal Adm. (51.205,60))
Despesas Administrativas (29.540,04) Receitas Financeiras 14.381,72
Despesas Financeiras (127,95) Total de Outras Receitas 14.381,72
Despesas da Cantina (78.486,94)
Despesas c/ Pessoal Cantina (27.536,91) Resultado Líquido do Período 67.028,23

A
go

st
o

Receitas Despesas Diretas da Cantina (46.987,57)
Receitas da Administração 105.351,85 Despesas da Lanchonete (90.511,74)
Receitas Financeiras 822,52 Despesas com Pessoal (33.447,78)
Receitas - Cantina 101.504,23 Despesas Oper. Lanchonete (57.063,96)
Receitas - Lanchonete 100.633,88 Despesas Festas e Eventos (6.924,68)
Festas e Eventos 360,00 Festas e Eventos (6.924,68)
Receita (A.L.E.M.G.) 35.874,8 Despesas (A.L.E.M.G) (37.849,93)
Total de Receitas 344.547,35 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (37.849,93)

Total de Despesas (292.546,24)

Despesas Resultado Operacional do Período 52.001,11
Despesas da Administração (82.097,52)
Despesas c/ Pessoal Adm. (51.978,17)
Despesas Administrativas (29.979,23)) Receitas Financeiras 12.915,20
Despesas Financeiras (140,12) Total de Outras Receitas 12.915,20
Despesas da Cantina (75.162,37)
Despesas c/ Pessoal Cantina (28.174,80) Resultado Líquido do Período 64.916,31

Se
te

m
br

o

Situação atualizada das aplicações
Banco
COFAL
Total

Saldo em 30/9/2011
R$ 1.381.029,70
R$ 1.381.029,70

Saldo em 31/10/2011
R$ 1.376.238,20
R$ 1.376.238,20


