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Alegria e prêmios na Festa de Natal 
dos Servidores da ALMG

 A Aslemg organizou, em parceira com a ALMG, Cofal e o Sindalemg, um evento natalino pra lá de especial no 

dia 14/12, no salão do clube Labareda. Ao som da vibrante banda Super Som C&A, aproximadamente 1.500 pessoas ce- 

lebraram a amizade e a proximidade do Natal. O Buffet Catharina foi o responsável por servir deliciosas iguarias e pratos 

especiais.

 Os servidores associados da Aslemg participaram do sorteio de 21 prêmios. Foram relógios, geladeiras e televi-

sores, além do mais desejado dos prêmios: um carro zero. O sortudo que levou o Novo Uno Way para casa foi Gerson 

de Castro Filho. Veja abaixo algumas fotos do evento. Você encontra mais imagens no site da entidade e, se desejar, pode 

buscar um dvd com todas as fotos da festa na recepção da Aslemg.

Destaques desta edição
Aslemg realizou várias campanhas beneficientes no 

final do ano de 2011 - página 5
Espaço Sociocultural iniciará as atividades em março 

com muitas atrações - página 7

Otacílio Duarte de Freitas se emocionou ao 
falar sobre o sucesso do evento natalino



Aslemg, pensando no associado
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Expediente

Associados, finalizamos o ano de 2011 com a 
certeza de termos compartilhados de resultados 
de propostas e alternativas ideais objetivando 
oferecer benefícios que atendessem de forma 
satisfatória às necessidades da maioria - uma 
parceria solidificada através da participação e 
contribuição dos associados e dos servidores 
que comungam e buscam um objetivo comum – 
harmonia e bem estar social. A grande presença 
dos servidores, acompanhados de seus famili- 
ares e amigos na especial festa natalina confirma 
o sucesso das ações da Gestão Participativa – 
um trabalho realizado com o apoio da ALMG, 
da Cofal e do Sindalemg. Encontra-se disponí 
vel na Aslemg a agenda 2012, com o catálogo de 
convênio, disponibilizando um leque mais am-
plo de conveniados. Em janeiro, aproveitamos 
para efetuar revisão preventiva e manutenção 
corretiva, higienização e limpeza dos equipa-
mentos do restaurante e da lanchonete. Planeja-
mos, ainda, oferecer o acesso dos funcionários a 
alguns cursos da área de produção de alimentos, 
com ênfase no domínio de preparo e aprimo-
ramento profissional. No mesmo mês, fizemos 
pesquisa em outros estabelecimentos vizinhos, 
que comercializam alimentos no estilo self  
service, para obter maiores informações sobre 
técnicas empregadas no preparo e distribuição 
visando cardápios mais criativos e saudáveis, 
numa política de valoração nutricional voltada 
para uma comunidade sadia. Vamos trabalhar 
este ano sob a ótica do controle de estoque e 
minimização dos desperdícios de produtos ali-
mentícios, para manutenção mais prolongada 
no valor do quilo da refeição. Em cumprimento 
à legislação vigente, a partir de abril, a Aslemg 
deverá emitir cupom fiscal, para os serviços 
oferecidos aos não associados. Nesse sentido, 

implantaremos a 
automação das ba- 
lanças do balcão de 
distribuição de pre-
parações destinadas 
ao café da manhã e 
da tarde, do almoço 
e do jantar, bem 
como também dos 
serviços oferecidos 
pela lanchonete. A 
Aslemg já dispõe de 
fotografias da maio-
ria dos associados e foi instalada uma webcam 
no balcão de atendimento da Administração, 
para atualizar fotos de novos e atuais associa-
dos, para fiscalização, controle e identificação 
de associados, não associados e visitantes na 
portaria de entrada no horário de almoço. 
Planejamos para 2012 uma programação de 
atividades e eventos bem mais intensa, com 
muitas novidades, lembrando que, em março, 
vamos dar início às atividades recreativas do 
Espaço Sociocultural da associação, já dis- 
ponibilizando academia de ginástica, espaço 
Pilates, massoterapia de relaxamento, reflexiva 
e salão de danças. Os associados poderão par-
ticipar de várias atividades físicas, entreteni-
mento e diversão no salão de jogos. Planejamos 
um “Espaço Café” muito atrativo e irreverente 
com a proposta de oferecer momentos especi-
ais para um bate papo, leitura e um cafezinho 
mineiro - cultura e integração numa linguagem 
moderna e descontraída de aproximação – uma 
visão mais humana de se integrar trabalho, en-
tretenimento e saúde para os dias de hoje entre 
os associados. Ações solidárias: trabalho be-
neficente juntos às creches carentes da região 

metropolitana de BH - aque-
las que não são assistidas pelo 
o poder público; a Aslemg vai 
criar no mês de março o “dia 
do doador de sangue”, um 
movimento que oportunizará 
a vinda de profissionais da 
Hemominas, para esclareci-
mentos pertinentes, que pos-
sam facilitar as doações de 
sangue feitas pelos servidores 
da ALMG. Em 2012, espera-
mos contemplar os associados 
com muitos benefícios e ativi-
dades socioculturais. Continu-
amos juntos, construindo uma 
Aslemg mais participativa.

guarda os preceitos
quem entende o amor
e lança fora o medo

o amor só permanece
onde não há desconfiança
nem contenda nem tor-
mento

Espaço Criar

Mauro Lúcio de Paula

quem repara a força
do vento não caminha
sobre águas tranquilas
não são os pés
que levam para muito longe

mas é a fé Naquele

que sustenta o firmamento

Caminhada
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Eventos

Um novo espaço para o prazer e o lazer do associado

Campanha dos Pés

Aslemg no ALMG Solidária

Natal Criança Feliz 
A Aslemg e os associados contribuíram

 Dia 13/12, a Aslemg realizou o coquetel de inau-

guração do Espaço Sociocultural da Associação. O evento 

contou com a presença de parlamentares, servidores da 

ALMG e convidados. Espumantes, comidas finas e música 

de qualidade deram requinte a esse momento tão impor-

tante para a entidade.

 Está previsto para o mês de março o início das 

atividades. Leia mais a respeito na página sete desta edição.

 Os servidores da ALMG doaram cerca de noventa pares de calçados para os 

catadores de papel da região metropolitana de Belo Horizonte. No dia 22 de dezembro, 

o presidente Otacílio Duarte de Freitas e o diretor administrativo José Javert Marcondes 

entregaram à Asmare os donativos. Veja na imagem ao lado a felicidade dos catadores ao 

receber os pares de tênis. Em 2012, a Aslemg continuará seu trabalho em campanhas be-

neficentes, que reforçam a cidadania.

 A Aslemg contribuiu com o Natal das crianças do 

bairro São Marcos e região, contribuindo com o projeto 

“Natal Criança Feliz”. A associada Shirley Fonseca, uma 

das organizadoras do projeto, se diz muito satisfeita com 

o resultado da festa e também ressalta o grande apoio da 

Aslemg. 

 Durante a primeira quinzena do mês de dezembro, a Associação recebeu dos 

associados brinquedos e guloseimas, repassados aos organizadores. O “Natal Criança Fe-

liz”, realizado há 15 anos, faz a alegria daquela comunidade. 

A Aslemg esteve presente mais uma vez no Assembleia Solidária. A entidade 

contribuiu com o projeto que, neste início de ano, visou a amparar as cidades 

de Minas Gerais que sofreram com as chuvas e suas consequências. A As-

sociação, além de ajudar a divulgar a iniciativa, entregou à ALMG cerca de 

cinquenta quilos de artigos de higiene pessoal.

O Deputado Dilzon Melo, 1º secretário da ALMG, esteve
 presente na inauguração do Espaço Sociocultural 



A associação
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Não fique sem a sua agenda - 2012
 Desde o início da Gestão Participativa, em 2009, a Aslemg seguiu o cami- 
nho da valorização à sustentabilidade. Várias ações foram realizadas durante os 
quase três anos de administração. Em 2012, a entidade iniciou a distribuição da 
agenda de convênios, serviços e eventos. Confeccionada em papel reciclado, a 
agenda possui charme e beleza particulares. O associado da Aslemg que ainda 
não buscou sua agenda pode passar na administração da entidade e pedir a 
sua.

Time de futebol society da associação 
foi campeão no torneio da Asttter

 Constituído por servidores da ALMG, por funcionários da Aslemg e de 

outras entidades, o time de futebol da entidade sagrou-se campeão do torneio 

realizado pela Associação dos Servidores do Tribunal da Terceira Região. 

 A equipe da Aslemg chegou até a final do torneio com cem por cento 

de aproveitamento e, na partida decisiva, empatou com o time “Asttterix” em 

3x3. Nos pênaltis, a Aslemg ficou com a taça, ao vencer por 3x2.

Caixa de sugestões é mais um canal de interação

Dia do Doador de Sangue – Aslemg

 A diretoria da Aslemg criou mais um canal de interação entre os as-

sociados e a entidade. A partir da segunda quinzena de fevereiro, os sócios da 

Associação poderão contribuir para a melhoria da gestão por meio da caixa de 

sugestões. A nova ferramenta de interação ficará no restaurante, numa urna 

entre os caixas. Contribua com a nossa Gestão. Participe utilizando a caixa de 

sugestões ou a ouvidoria pelo site - www.aslemg.org.br .

 Uma campanha a favor da vida. A Aslemg realizará em oito de 

março o Dia do Doador de Sangue dos Servidores do Legislativo. A inicia-

tiva é uma parceria da Aslemg, Fundação Hemominas e ALMG. A coleta de 

sangue será realizada no serviço médico da Assembleia, no edifício Tiradentes, 

primeiro andar. Compareça e faça parte desse projeto! Informações pelo tele-

fone 2108-7900 – falar com Gláuber Fraga.



Aposentei-me na Assembleia como taquigrafa. Eu ainda era a Conceição da taquigrafia. Hoje sou 

a Ciça Campos - apelido que escolhi para iniciar uma caminhada que não saberia aonde chegar. 

Durante 22 anos tratei de muitos casos tidos como incuráveis na medicina tradicional e, junto com 

meus pacientes, experimentamos a alegria da cura! Depois de muitos estudos sobre o poder do 

ser humano de se curar resolvi incentivada por amigos levar todas as minhas experiências para o 

mundo, por meio da internet. Reconheço que sou corajosa e ousada, mas acima de tudo acredito 

no potencial de cura de qualquer ser, desde que possua “livre arbítrio”. Somos todos capazes!
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www.fcs.mg.gov.br
 A Fundação Clóvis Salgado informa que, após realização de licitação, foi finalizado o processo de contratação da 

empresa especializada para gerir a bilheteria do Palácio das Artes. A instituição passará a oferecer o serviço de pagamento 

com cartões de débito e crédito, além de vendas via web e telefone. Essa modernização inclui, também, a implantação de 

um software específico para a bilheteria, de forma a manter o funcionamento independente de conexão com a internet. 

As entradas para eventos nos espaços da Fundação Clóvis Salgado poderão, ainda, ser adquiridas em pontos de vendas 

externos aos espaços da FCS, que serão definidos durante o processo de implantação.

Delza Lúcia
Diretora Administrativa

Especial Gestão Participativa

Diretora da Aslemg fala sobre a experiência de 
gerir uma associação de mais de 50 anos

        Conheci a Aslemg em 1986 e, desde então, venho participando e acompa- 
nhando seu crescimento, seja como associada, profissional de Nutrição, ou Direto-
ra Administrativa – um trabalho voluntário que realizo com prazer. Valorizo muito 
os encontros que a associação promove, pois, proporcionam a aproximação entre 
associados, não associados e a Assembleia Legislativa de Minas-ALMG, fora do 
cotidiano de trabalho - um ambiente especial de bate-papo, congraçamento, par-
ticipação e entretenimento. Por isso, idealizamos expandir a prestação de serviços 

ofertados pela associação, com ênfase em esporte, lazer, integração e bem-estar social. Tenho grande respeito 
e admiração pelo dinamismo e dedicação dos funcionários da associação, pois, são eles que fazem a Aslemg 
acontecer: Administração, Almoxarifado, Restaurante e Lanchonete - sempre nossa “Cantina Aslemg” - onde 
continuo a aplicar meus conhecimentos sobre a produção de alimentos, para atender a uma população-alvo 
especial - meus colegas servidores da ALMG, e todos que lá frequentam. O sucesso da administração é o re-
sultado do comprometimento na execução dos trabalhos e da sintonia de relacionamento entre os gestores – 
diretores, funcionários e associados. Por isso somos uma Gestão Participativa. 

Auto Cura Ciça. Conheça e se surpreenda!

cica@autocuracica.com.br
www.autocuracica.com.br

Eventos

Fundação Clóvis Salgado implanta bilheteria 
eletrônica no Palácio das Artes 



O Espaço Sociocultural é logo ali!
 Um dos sonhos da Gestão Participativa, e também dos associados da Aslemg, está próximo de ser concretizado. 

O Espaço Sociocultural da entidade vai abrigar inúmeras atividades para os sócios da associação. Nesta matéria especial, 

você vai conferir detalhes dos atrativos e das atividades que serão realizadas.

Academia – Os profissionais responsáveis pela academia do Espaço Sociocul-

tural fazem parte do Life Studio. O associado da Aslemg terá, ali, um espaço 

diferenciado, em que cada aluno receberá um treinamento personalizado, vol-

tado para o princípio de cada um. Além da melhora na estética, a musculação 

contribui com o ganho de condicionamento físico e com a qualidade de vida.

Aulas coletivas – O Espaço Sociocultural oferecerá aulas coletivas de jump, body com-

bat, treinamento funcional, yoga, abdominais e alongamentos. Esse tipo de atividade é 

ideal para a pessoa se exercitar e se divertir, ao mesmo tempo.

Pilates – Ao falar de bem-estar, devemos citar o Pilates. Essa atividade trabalha o 

corpo de uma forma integrada. Aumento de flexibilidade, força, energia e melhora de 

postura são alguns dos pontos positivos da prática do Pilates.

Dança de salão – Quem é que não gosta de dançar? Vários ritmos estarão presentes 

no Espaço Sociocultural. A dança de salão é uma excelente atividade física e propor-

ciona uma perda de até 700 calorias por aula. Vamos bailar?

Café de Cultura – Espaço aconchegante e muito especial para bater um papo, comer 

deliciosos aperitivos e tomar boas bebidas. O bar temático é um espaço com a cara da 

Aslemg: receptivo, agradável e alegre. Venha provar nossas delícias!

Salão de jogos – A Aslemg sempre primou por valorizar a interação dos servi-

dores fora do local de trabalho e um dos meios que encontrou para atingir essa 

meta foi o esporte. No Espaço Sociocultural, a entidade conseguirá maximizar esse 

contato entre associados. Na sinuca, no tênis de mesa e nos jogos de tabuleiro, os 

sócios da Associação poderão passar o tempo de forma amistosa e sadia.
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Anuncie no Jornal da Aslemg - comunicacao@aslemg.org.br

8

Financeiro

Demonstrativo de Resultado do mês de outubro e novembro de 2011
Aslemg - CNPJ: 17.340.266/0001-86

Receitas Despesas Diretas da Cantina (54.908,52)
Receitas da Administração 104.707,52 Despesas da Lanchonete (83.358,31)
Receitas Financeiras 804,20 Despesas com Pessoal (34.472,07)
Receitas - Cantina 90.122,13 Despesas Oper. Lanchonete (48.886,24)
Receitas - Lanchonete 81.991,14 Despesas Festas e Eventos (47.627,15)
Festas e Eventos 14.635,00 Festas e Eventos (47.627,15)
Receita (A.L.E.M.G.) 32.173,34 Despesas (A.L.E.M.G) (33.880,15)
Total de Receitas 324.433,33 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (33.880,15)

Total de Despesas (344.323,74)
Despesas
Despesas da Administração (86.026,74) Resultado Operacional do Período (19.890,41)
Despesas c/ Pessoal Adm. (55.180,24)
Despesas Administrativas (30.532,60) Receitas Financeiras 6.946,29
Despesas Financeiras (313,90) Total de Outras Receitas 6.946,29
Despesas da Cantina (93.431,39)
Despesas c/ Pessoal Cantina (38.522,87) Resultado Líquido do Período (12.944,12)

O
ut

ub
ro

Receitas Despesas Diretas da Cantina (52.837,63)
Receitas da Administração 105.639,13 Despesas da Lanchonete (110.531,66)
Receitas Financeiras 926,73 Despesas com Pessoal (58.385,07)
Receitas - Cantina 92.778,12 Despesas Oper. Lanchonete (52.146,59)
Receitas - Lanchonete 95.429,87 Despesas Festas e Eventos (114.330,53)
Festas e Eventos 550,10 Festas e Eventos (114.330,53)
Receita (A.L.E.M.G.) 63.482,75 Despesas (A.L.E.M.G) (63.917,40)
Total de Receitas 358.806,70 Despesas c/ Pessoal (A.L.E.M.G.) (63.917,40)

Total de Despesas (528.864,25)

Despesas Resultado Operacional do Período (170.057,55)
Despesas da Administração (131.730,71)
Despesas c/ Pessoal Adm. (99.279,05)
Despesas Administrativas (31.617,44) Receitas Financeiras 10.819,34
Despesas Financeiras (834,22) Total de Outras Receitas 10.819,34
Despesas da Cantina (108.353,95)
Despesas c/ Pessoal Cantina (55.516,32) Resultado Líquido do Período (159.238,21)

N
ov

em
br

o

Situação atualizada das aplicações
Banco
COFAL
Total

Saldo em 30/12/2011
R$ 1.250.139,26
R$ 1.250.139,26

Saldo em 9/2/2012
R$ 1.262.793,08
R$ 1.262.793,08


