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Associados, este mês é especial, pois, no 
dia 28/10, comemora-se o dia do servidor 
público. A ALMG, em reconhecimento aos 
seus trabalhadores, realizará a XII Semana 
do Servidor com várias atividades culturais, 
e a Aslemg, em parceria com a Assembleia, 
oferecerá uma programação de atividades de 
lazer, que vão de encontro com o projeto da 
ALMG na promoção e prevenção da saúde, 
tais quais: quadrangular de futebol de campo; 
torneios de futebol society, de sinuca, de xadrez 
e de tênis de mesa. Além dessas atividades, a 

Aslemg vai oferecer, no estante, aferição de glicose e pressão, bioimpedância, 
orientação nutricional, entrega e sorteio de brindes. Teremos também o 
delicioso almoço especial, que será oferecido no dia 24/10, com um cardápio 
muito criativo. Neste dia, a Aslemg também promoverá o dia de doação 
de sangue, que será realizado no Espaço Sociocultural com o objetivo de 
conseguir 50 doadores. Os interessados já podem procurar a funcionária 
Priscila, Comunicadora Social da Aslemg, para fazer o agendamento.

Para atender o crescimento da demanda de associados, a academia de 
musculação mudou para o 3° andar, proporcionando mais conforto e 
comodidade aos usuários. A Aslemg vem desenvolvendo um projeto para 
oferecer um serviço de salão de festa no Espaço Sociocultural. Procure saber 
sobre as atividades desse espaço, pois nele, a Aslemg oferece várias atividades 
ligadas à preservação da saúde. A Aslemg apoiou o 9º Belô Poético, que foi 
realizado no mês de julho. A interação dos poetas de todas as partes do Brasil 
na produção de sentidos faz surgir inspirações literárias que contribuem no 
desenvolvimento intelectual e na promoção à leitura.

Estamos muito satisfeitos em participar das ações solidárias promovidas pela 
ALMG, em parceria com a Aslemg. A Marcha Contra o Crack, realizada em 
10/08, deixou claro que a participação popular nos movimentos sociais é de 
suma importância no processo de conscientização do poder público e dos 
cidadãos, para combater esse mal que assola a nossa sociedade.  Dia 18/10, 
a ALMG, em parceria com a Aslemg, Aplemg, Cofal e Sindalemg, vão 
realizar um evento no estacionamento “C”, com a apresentação das bandas 
mineiras Trilha e Putz Grila e a Aslemg vai oferecer comidas e bebidas 
típicas mineira. Dia 20/10, será realizada a tradicional corrida rústica da 
ALMG, onde iremos oferecer, através de profissionais que atuam no Espaço 
Sociocultural, uma preparação de aquecimento aos atletas servidores da 
Assembleia.

E em 13/12, a Aslemg, em parceria com a ALMG, Cofal e Sindalemg, vai 
realizar a festa de natal dos Servidores do Legislativo Mineiro, no clube 
Jaraguá. Não percam! Continuamos juntos, construindo uma Aslemg mais 
participativa.
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Marcha Contra o Crack propõe chamar a atenção da sociedade

Manhã de sábado é dia de estudante aproveitar 
para dormir até mais tarde. Mas não no 
último 10 de agosto, pois aquele foi dia de 

levantar, sair para a rua cedo e tratar de um assunto 
importante: o uso de drogas. Estudantes e representantes 
de órgãos públicos e entidades civis caminharam lado a 
lado na “2° Marcha Contra o Crack e Outras Drogas”. 

Os jovens estudantes foram o público-alvo da caminhada, 
mas o chamamento não tem idade, pois o uso do crack 
e demais substâncias entorpecentes não afetam somente 
aquela faixa etária, já que é comum encontrar usuários 
de todas as idades, classes sociais e graus de escolaridade. 
De acordo com II Lenvantamento Nacional de Álcool 
e Drogas (Lenad) um em cada cem adultos usou crack 
no último ano, representando 1 milhão de pessoas e que 
a idade de experimentação é um indicador importante, 
pois os estudos mostram que há uma relação entre a 
precocidade do uso e o aumento do risco de dependência 
e de doenças psiquiátricas. Segundo o subsecretário de 

Estado de Políticas sobre Drogas, Clovis Benevides, o 
maior desafio é ampliar a rede de atendimento ao usuário 
de drogas; atualmente há bons programas de prevenção, 
mas ainda falta melhorar o financiamento. “A sociedade 
é a melhor estratégia de prevenção, a participação de 
tantos jovens na caminhada mostra a consciência crítica 
deles”, concluiu.

Muitos estudantes participaram pela primeira vez, 
como Carol, de 13 anos, que achou a atividade muito 
importante para despertar a consciência. Ela vive um 
drama familiar, pois sua mãe é dependente química 
há muito tempo: “ela busca sair disso, afeta muito a 
família, mas eu nunca comento com ninguém porque 
eu não gosto de falar sobre isso”, revela. Daldineide 
de Almeida Santos também enfrenta uma situação 
parecida, já que tem um filho em tratamento há 11 
anos. Ela é coordenadora do “Mães de Minas Contra 
o Crack” e conta que teve muita dificuldade para 
conseguir tratamento, embora esteja mais fácil, mas 
que é preciso aumentar as vagas nas comunidades 
terapêuticas legais. “Como mãe, eu tive que me tratar 
para ajudar meu filho, pois a família do dependente fica 
doente também; é preciso pedir ajuda porque sozinhos 
não conseguimos”, explica.

Além da conscientização, a luta contra as drogas exige 
que haja meios de tratar os dependentes, para isso é 
necessário criar vagas e leitos em hospitais e clínicas 
de tratamento. A Marcha possibilita tirar o assunto 
da sombra, pois não é fácil aceitar que um familiar é 
dependente químico e, também, porque essa é uma 
realidade presente em quase todas as cidades do país. 
Ajudar uma pessoa a se livrar da dependência é uma 
longa caminhada, dura e difícil, por isso a urgência em 
estabelecer uma rede efetiva de auxílio aos dependentes 
e codependentes.

Aslemg é parceira da iniciativa da Assembleia 
Legislativa (ALMG), em conjunto com o governo do 
Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte e organizações 
não governamentais. Concomitante a Marcha, houve 
a Caminhada pela Paz nas Escolas, promovida pela 
Secretaria de Estado da Educação.

Apresentações e mascotes de times no final da caminhada, que 
saiu do Colégio Estadual Central até a Praça da Assembleia
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No dia 31/07, foram entregues os donativos 
arrecadados pela Aslemg na Campanha do 

Agasalho 2013. Realizada nos meses de junho e julho, 
a campanha recebeu doações dos associados, de outros 
frequentadores do Restaurante da Aslemg e do parceiro 
Chico Gerson, que doou 50 calças novas. “Sempre 
trabalhei no ramo de roupas e, todo o ano, doamos 
o que fica de ponta de estoque além das doações dos 
clientes, porque não podemos só pensar na gente”, 
comenta. Como de praxe, a instituição beneficiada foi 
escolhida por enquete publicada no site da Aslemg. 
Três projetos foram selecionados e postos à votação:
 
- Abrigo de Crianças e Adolescentes Lar Marista João 
Batista - 19.67%                        (Contato: 3383-2023)
- Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Minas 
Gerais - 47.54%                       (Contato: 3239-4200)
- Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão 
Mineiro - 32.79%                    (Contato: 3272-3998)
 

Os agasalhos entregues à Cruz Vermelha Brasileira 
serão destinados aos municípios com mais necessidade, 
ou seja, com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) ou em situações de risco. A Campanha do 
Agasalho da Aslemg é realizada uma vez por ano, mas 
é possível fazer doações para essas instituições o ano 
inteiro. Lembramos que a Cruz Vermelha Brasileira 
além de roupas, também recebe calçados, roupas de 
cama, mesa e banho, utensílios de cozinha e vasilhames.

Campanha do Agasalho 2013

Cruz Vermelha recebe doações ano inteiro.

O tradicional Arraiá da Aslemg 2013, realizado 
em 5 de julho, no estacionamento C da ALMG, 
proporcionou muita diversão aos presentes na festa. 
Organizado para acontecer em junho, o festejo teve 
que ser adiado em devido às manifestações sociais que 
aconteciam em todo o país.

Mas isso não foi motivo para esfriar a animação da 
festa embalada pelo Trio Gandaiera, equipado com 
triângulo, zabumba e sanfona que entoou o melhor do 
forró pé de serra. Mas nem só de forró é feita uma festa 
junina: o rock da banda Uai Pode também levantou 
o público, com vários sucessos do rock nacional e 
internacional. Pipoca, quentão e outras comidas 

Comida típica e diversão no Arraiá da Aslemg 2013
típicas estavam presentes na lista de quitutes. Como 
a festa é uma diversão para a família toda, não podia 
faltar pescaria, cama elástica e piscina de bolinhas, que 
fizeram a diversão da criançada, as quais, também se 
divertiram ao fazer o sorteio dos brindes (cuja lista 
completa acompanhada de seus ganhadores, está no 
site da Aslemg). Os adultos mostraram energia na 
bonita quadrilha improvisada, em que alguém puxava 
e os demais seguiam o passo. É claro que a colorida e 
formosa apresentação da quadrilha Cangaço Mineiro 
também completou a festa. 

Em mais essa edição, o Arraiá da Aslemg contou com 
a parceria da ALMG, Cofal e Sindalemg.
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No dia 11 de julho, ocorreu a premiação dos 
torneios de xadrez e sinuca, na sala de jogos do 
Espaço Sociocultural da Aslemg  - ESA. Em clima 
descontraído, os participantes aproveitaram o encontro 
para fazer jogos amistosos nas duas modalidades. Além 
de exercitarem as habilidades nos jogos, os associados 
veem o ESA como um local de encontro entre os velhos 
amigos: “Aqui é ótimo, é um espaço para conversar, se 
integrar e, como sou aposentado, é um horário que 
uso para rever os amigos, manter contato e fortalecer 
as amizades”, explicou Jurani Garcia. Associado desde 
1994, Garcia  foi campeão de sinuca nos torneios da 
Aslemg por mais de seis vezes.

Outro associado que compartilha da mesma ideia é 
Hildécio Pereira de Souza, que se reassociou à Aslemg 

Jogos para se divertir e se manter ativo

Integrar e proporcionar momentos alegres e 
agradáveis entre os servidores associados são os 

objetivos dos Jogos de Integração, promovidos todos 
os anos pela Associação.

Premiação torneio de xadrez e 
sinuca

Torneio de futebol society
Os VIII Jogos de Integração estão em andamento e 
a modalidade da vez é o futebol society. As partidas 
são realizadas no campo Dom Orione, na Pampulha, 
e contam com a participação de 8 equipes. Até o 
fechamento desta edição, o campeonato estava etapa 
semifinal.

Os jogos, que se iniciaram no dia 14/09 e vão até 12/10, 
acontecem aos sábados a partir das 11h30. As equipes 
disputam os troféus de 1°, 2° e 3° lugares. Também 
serão premiados o artilheiro e o goleiro menos vazado.

quando o ESA foi criado: “Voltei a ser sócio por causa 
do espaço, aqui passo um tempo agradável e os jogos 
são excepcionais para integrar os rapazes”. Hildécio, 
que também já foi campeão do torneio de dama, 
ganhou todos os torneios de xadrez de que participou.

De todos os elogios aos jogos, houveram apenas duas 
reclamações dos participantes: a falta de mais colegas 
e também a pouca participação feminina nos torneios.
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Proporcionar momentos de bem-estar e integração 
entre os associados. Esses são os propósitos que 
direcionam o trabalho diário do Espaço Sociocultural 

da Aslemg (ESA).

Localizado a duas quadras do prédio administrativo 
da Associação, o ESA está instalado em dois andares e 
disponibiliza uma ampla estrutura para que o associado possa 
cuidar da sua saúde e, também, encontrar-se com os amigos 
fora do ambiente de trabalho. Para a associada Rosineide 
Maria Mendes, o ESA é um local para estar em dia com seu 
corpo. Ela pratica pilates desde a inauguração do projeto: 
“fui uma das primeiras alunas e comecei a praticar pilates 
aqui, o que me ajudou muito nas atividades diárias; é bom 
para o humor, para dormir melhor”, relata.

O imóvel onde o ESA está foi adquirido pela Associação 
em 2010 e, em março de 2012, começou a funcionar, 
oferecendo, inicialmente, musculação, pilates e massagem, 
depois agregou yoga, box feminino, dança de salão, e hoje 
já conta com cerca de doze atividades, todas orientadas 
por profissionais específicos de cada área. Para os próximos 
meses, os objetivos são aumentar o maquinário da academia 
(que já foi transferida para o 3° andar) e dar andamento 
ao projeto “Aslemg Viver – Grupo de corrida e caminhada” 
(inscrições abertas). No espaço disponível no 2° andar, a 
Aslemg pretende oferecer um serviço de salão de festas, o 
projeto está em desenvolvimento.

Em constante crescimento e transformação, o ESA busca 
aprimorar o ambiente para os nossos associados, porém, 
há um desafio, como explica a coordenadora* do ESA, 
Jéssica Machado, é justamente enfrentar a dificuldade de 
ter a estrutura desejada em um curto espaço de tempo. 

Espaço Sociocultural incentiva o associado cuidar do corpo e mente
No entanto, uma das coisas que mais incentiva é 
o otimismo do associado que frequenta o local: 
“há um companheirismo dos associados, eles têm 
vontade de ajudar a ideia a crescer”, comenta a 
coordenadora.

Pilates: alongamento, equilibrio, força e concentração.
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Sala de jogos equipada com mesas de xadrez e sinuca.

* A partir de 1°/10 a supervisão do ESA é atribuição do setor de convênios.
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1° etapa – Bioimpedância: é um método de 
avaliação da composição corporal realizado em 
uma balança que emite corrente elétrica e que 
consegue identificar a massa muscular, óssea, a 
quantidade de gordura e de água presentes no 
organismo, através da diferença de densidade.

2° etapa – Análise postural: identifica os 
desvios de postura, síndrome de dominância 
muscular (excesso ou falta de alongamento na 

Atividade física com orientação e acompanhamento
A nova iniciativa do ESA é o projeto “Aslemg Viver – Grupo de corrida e caminhada”, que tem como finalidade 
oferecer uma atividade de impacto aeróbico, que possa ser praticada ao ar livre. No ESA, toda pessoa que iniciar 
uma atividade física passa, antes, por avaliação. Conheça o passo-a-passo da análise feita pelos preparadores, com 

a especificação final voltada para o Grupo de corrida e caminhada:

musculatura). Ajuda na análise da pisada para orientação da 
compra de tênis e palmilhas adequadas.

3° etapa – Anamnese: por meio de questionários e um 
bate-papo, busca conhecer o dia a dia do indivíduo, hábitos 
de alimentação, estilo de vida e comportamento em geral, o 
que torna possível montar um programa adequado para cada 
pessoa. 

4° etapa – Perimetria: medição dos seguimentos do corpo 
(pernas, braços, quadris, etc) para saber os riscos e, ao longo 
da prática da atividade física, os avanços.

5° etapa – Exame médico: visa avaliar as condições gerais 
de saúde e saber se a pessoa está apta a fazer determinada 
atividade física. Não é uma etapa obrigatória, mas 
recomendada.

6° etapa – Criação de planilhas (especifico para o Grupo): 
elaboração de planos de treino individuais e periódicos, 
refeitos a cada mês.

Júlia faz avaliação de bioimpedância, abaixo resultados.
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Os treinos do Aslemg Viver ocorrerão pela manhã e à noite, 2 
vezes por semana na Praça da Assembleia; e 1 vez no final de 
semana, variando sábado ou domingo, em locais escolhidos 
pelos alunos. Haverá sempre a presença de professor para 
análise das técnicas de corrida e caminhada e para supervisão 
do treino. A prática de caminhada ou corrida vai depender 
da condição física e do objetivo de cada pessoa. Inscrições no 
Espaço Sociocultural ou pelo telefone 3275 - 3069.
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A ideia está em ação há 9 anos e, pelo segundo 
ano consecutivo, o “Belô Poético – Encontro 
Nacional de Poesia” conta com a Aslemg 

como parceira. “Ano passado, no momento que mais 
precisamos, a Aslemg abriu as portas para a gente. 
Foi muito importante e produtivo”, lembra Rogério 
Salgado, um dos idealizadores do encontro. Virgilene 
Araújo, também idealizadora do Belô, compartilha da 
mesma opinião: “A equipe e a direção da Aslemg têm 
inteligência e sensibilidade, pois há essa visão de se 
importar com a cultura, são abertos para esse tipo de 
atividade, foi uma parceria muito importante”.

O 9° Belô Poético, ocorrido nos dias 26 e 27 de julho, no 
Teatro da Assembleia Legislativa e em outros locais da 
cidade, realizou o almoço dos participantes no Espaço 
Sociocultural da Aslemg. Vindos de diversas cidades 
de Minas e do Brasil, os poetas carregam diversas 
histórias, como Deomídio Macedo, de Salvador, que 
apresenta o personagem cômico Baltazar, 90 anos, um 
velhinho que canta, dança e toca clarinete. “Todos os 
anos venho para a abertura, é um encontro fantástico 
e sinto prazer em estar aqui com os colegas”, disse 
Macedo, que antes só declamava e, após incentivo 
dos outros poetas, começou a escrever poesia e até já 
publicou um livro.

Este é um dos papéis do Belô, segundo Araújo, o 
de servir como incentivo para buscar, ousar, trocar 
experiências. Ela percebe que os participantes 
começam a compreender, ampliar a consciência e, com 
isso, produzir melhor seus projetos. “Eles participam 
do Belô e de outros encontros, acaba virando uma rede 
onde acontecem parcerias autênticas nesse encontro 
face a face”, comenta. 

Aroldo Pereira, poeta de Montes Claros, considera 
que o encontro é um recorte plural, pois se abre para 
diversas linguagens e possibilita ao poeta iniciante, ao 
acadêmico, e a de todos os gêneros participarem. Ele, 
que foi homenageado no 1° Belô Poético, é o criador 
e curador, há mais de 20 anos, do Salão Nacional de 
Poesia Psiu Poético e já publicou 6 livros de poesias. “O 
Psiu tem gerado frutos, como o Belô, o Abril Poético 

e as Terças Poéticas do Palácio da Artes. E o Belô é 
um encontro de muita importância para a poesia”, 
declarou. Importante, tanto para os poetas iniciantes 
como para as antigas parcerias, é uma iniciativa que 
continua, mesmo com todas as dificuldades que se 
tem ao realizar um projeto cultural independente.

Ensaiadas, improvisadas, lidas... as declamações feitas no Café com Poesia, durante o credenciamento do 9° 
Belô Poético, despertaram um gostinho de “quero mais poesia”. Vários poetas fizeram questão de recitar seus 

trabalhos para os presentes, que retribuíram com palmas entusiasmadas.

Aroldo e Deomídio: parceria na declamação.

Encontro valoriza a poesia na cidade
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Ingredientes:
•1kg de carne moída 
•500g de trigo para quibe 
•2 cebolas picadinhas 
•1 tomate picado sem sementes 
•hortelã picadinho a gosto 
•sal 
•2 colheres de azeite de oliva

Modo de Preparo:
1.Deixar o trigo para quibe de molho na água por 
1 hora
2.Após esse tempo juntar os outros ingredientes
3.Misturar muito bem com as mãos 

Receita Quibe Assado

A tradicional e animada festa de Natal já está com os 
preparativos a todo vapor! Este ano o local escolhido 
é o tradicional clube Jaraguá (próximo ao Aeroporto 
da Pampulha). A comemoração será no dia 13 de 
dezembro, sexta-feira, a partir das 21horas. A música 
ficará por conta da banda Brilhantina, com um 
diversificado repertório, e os quitutes serão servidos 
pelo Buffet Santa Lúcia, com um saboroso coquetel 
composto de canapés, salgados assados e fritos, pratos 
quentes, doces, entre outras delícias gastronômicas.

Para incrementar, a novidade será o Cantinho Mineiro, 
com a típica culinária mineira. Serão 1.500 ingressos, 
que estarão à venda a partir de novembro. Conforme 
a equipe de produção da festa, o foco da Aslemg é 
sempre buscar infraestruturas de qualidade (bom local, 
buffet, banda, decoração), com o objetivo de valorizar 
nossos associados.

Confraternização de Natal

4.Colocar em uma assadeira untada com azeite
5.Cortar em quadrados, regar com azeite
6.Levar ao forno pré aquecido por 30minutos
7.Retirar e servir.

Em agosto, a Aslemg comemorou o Dia dos Pais, com 
diversos atrativos. No dia 08/08, o restaurante preparou 
um cardápio variado para nossos pais associados, que 
também receberam uma trufa de chocolate, para a 
sobremesa. Outra, atividade proposta, foi um dia de 
beleza, em que uma consultora Mary Kay realizou 
limpeza de pele nos pais que agendaram horário.

E, para fechar, no dia 12 promovemos o nosso 
conhecido Happy Hour, com a boa música da dupla 
Suelen Araújo e Raquel, que tocou do sertanejo ao 
pop nacional e internacional. Coloque na sua agenda: 
o último happy será em novembro, dia 21. Então 
marque na sua agenda e participe!

Boa música em mais um Happy
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Todos os meses, a Aslemg oferece duas tortas aos  
associados aniversariantes. Os nomes são  sempre 

sorteados no restaurante, na hora do almoço. Confira 
os ganhadores:

. Mês de julho:
O sorteio feito por Humberto Massa contemplou:
Bernardo Costa Couto Maranhão e Lucas Ribeiro 
Maia.

. Mês de agosto:
Rona Leão do Amaral sorteou:
Danielle Mattos Baracho e Wania Aparecida Vinhal.

. Mês de Setembro:
A pequena Júlia Abreu de Azevedo de 6 anos, filha de 
Daniela de Abreu e Silva, foi quem retirou os nomes:
Gleice Viviane Galvão e Sinara de Oliveira Marinho.

Nunca tinham se visto. Ela já trabalhava na ALMG havia 5 anos 
e ele 3. Quando se conheceram, numa festa em junho de 1991, 
rapidamente se enamoraram, apaixonaram-se, engravidaram-se e 
se casaram após exatos seis meses de namoro. 

A foto foi tirada numa cerimônia não religiosa, em que trocaram 
alianças, votos de compromisso em uma grande festa no antigo 
restaurante e jardim de inverno que existia no 2º andar do Palácio 
da Inconfidência, hoje TVAL e gabinetes. 

No próximo dia 29 de novembro, eles completam 22 anos de 
casados, numa historia de muita música, amizade, risos e choros, 
três filhos lindos, algumas várias brigas, momentos de desencontros, 
mas com inúmeros outros de encontros e reencontros. Mais do 
que marido e mulher, são colegas de trabalho, companheiros de 
vida, amigos eternos.

Memória (texto e foto) de: Carla Pinto Godoy, da GRPC, & Luiz 
Fernando Godoy (Tick), da GPOL.

Quem é essa que anda sozinha
Passa sem deixar rastro

E ao pisar tropeça em tristezas,
Engole lágrimas e tem rosto de cinza?

Quem lhe pôs nos braços punhados de violetas
Por que conversa com as estrlas

Tranca-se no céu com a lua
E vai vagueando, alheia, pela rua?

Quem é essa sombra sonâmbula
- olaria de silêncios -

Que parece viver de pirraça
E cujos rastros são o nada?

Quem lhe armou tal couraça?

Quem é essa cujos pés semeiam solidão,
Que se nutrre de angústia e de silêncio,

Que carrega consigo mistérios
E que segue se esvaindo em medo?

Quem é?

Zélia Biatriz, do livro “Bailado de Aleluias”.

Aniversariantes presenteados

Histórias e memórias

Nossa seção quer saber a sua história! Pode ser de uma viagem, uma foto sua das antigas, foto de família ou algo que queira compatilhar. É 
só mandar a foto em boa resolução junto com um texto de 8 a 12 linhas, times new roman, tamanho 12, para comunicacao@aslemg.org.br.

Fo
to

: 
ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l

10 . Jornal da Aslemg - julho, agosto, setembro, 2013

Acesse o site www.aslemg.org.br e veja a 
lista dos novos conveniados da Aslemg

Sinval, sua habilidade, além de seu trabalho na 
ALMG, está na área da música, você é vocalista 
de uma banda e toca violão. Conte-nos como essa 
relação começou.
Eu comecei como quase todo mundo, tocando em 
roda de amigos, em casa e nos bares. Há 26 anos, a 
partir de rodas de samba em bares da cidade, surgiu a 
ideia de montarmos uma banda com músicas dos anos 
60, que, na época, estavam meio esquecidas. Desde 
então, o BOCA DE SINO tem sido uma grande 
curtição.

Por quais lugares você já foi com a banda? E, 
atualmente, como estão os shows?
O Boca de Sino já se apresentou em inúmeras cidades 
do nosso Estado. Em algumas, como Três Corações, 
Sete Lagoas, Lagoa Santa, Itaúna, Guarani (terra de 
minha família), nós nos tornamos tão frequentes em 
bailes e bares, durante alguns anos, que até parecia 
que éramos da cidade. Tocamos também fora daqui, 
no Rio, no Espírito Santo e até no norte, em Tucuruí, 
Porto Trombetas e Serra dos Carajás. Atualmente, 
temos tocado pouco, apenas em festas particulares, em 
clubes e, sem regularidade, em alguns bares de BH. 
Tivemos o prazer de tocar em algumas promoções 
da Aslemg, como em happy hours e num Arraiá da 
Aslemg. 

Tem alguma ocasião com a banda que foi especial?
Algumas ocasiões que marcaram nossa história foram 

Nesta edição do Jornal da Aslemg, apresentamos uma nova seção: “Nas horas vagas...”. Com ela, 
abrimos um espaço para conhecer os nossos associados para além do trabalho diário como servidor 
público, que outras atividades realizam e que aptidões cultivam. Nosso primeiro entrevistado é o 

conselheiro da Aslemg, redator/revisor da Diretoria de Comunicação Institucional da ALMG, Sinval Rocha. 
Natural de BH, ele também é professor de português, mas o que o traz até esta entrevista é o seu lado musical.

Então, conheça um pouco mais do nosso associado:

Nas horas vagas...
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aberturas de shows de 
alguns artistas nacionais, 
como Erasmo Carlos, 
Vanderleia, Golden 
Boys, Os Vips, Sidney 
Magal, e ocasiões em 
que dividimos a noite 
no palco com algumas 
grandes bandas de BH, 
como Anthology, Hoccus 
Poccus, Sgt. Peppers e It’s 
Only Rolling Stones, esta 

última do nosso colega da ALMG e bom amigo Keta. 

Você pensou, em algum momento, em levar a 
música como profissão?
Não, não cheguei a pensar nisso. O magistério sempre 
preencheu minha vida. É verdade que o Boca de Sino 
foi, às vezes, quase uma segunda profissão, até ajudava 
bem na renda mensal (eheheh). Mas sempre me vi 
como professor e nunca admiti a hipótese de mudar 
inteiramente de profissão.

Como foi sua vinda para a Assembleia?
Depois de me aposentar no magistério, eu continuei a 
dar aulas, preparando candidatos a concursos públicos.
Quando vi o edital do concurso para redator-revisor 
da ALMG, em 2008, resolvi encarar. E desde fevereiro 
de 2009, aqui estou. Continuo, esporadicamente, 
lecionando português em empresas e na Escola do 
Legislativo.

Até quando pretende continuar na banda? E há 
outras coisas que pretender fazer/aprender?
Olha, já pensei mais de uma vez em me afastar da 
banda, mas sempre acabei desistindo da ideia. É que 
é muito gostoso estar no palco, que é pra mim é uma 
bela brincadeira, uma curtição. Mas, no fim do show, 
acaba ali mesmo aquele período meio mágico que 
passo no palco, quando chego a esquecer tudo o mais. 
Quanto a uma outra atividade, neste momento eu 
estou curtindo outra área da música, o canto coral. Faço 

parte do grupo vocal Coro 
de Cobras, constituído de 
gente ótima, profissionais 
de diferentes áreas, e 
dirigido pelo maestro 
arranjador, compositor e 
instrumentista, Hudson 
Brasil, diretor da escola 
de música Brasil com S. 
O Coro de Cobras tem 
sido pra mim mais uma 
fonte de muito prazer.



MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 155

Aslemg apresenta variada programação em comemoração à Semana do Servidor

12° Semana do Servidor será na segunda quinzena de outubro 

O Dia do Servidor, 28 de outubro, será celebrado em uma intensa programação, que vai do dia 18 ao 25/10.  Até 
o fechamento dessa edição, as seguinte atividades estão planejadas pela Aslemg: Jogo do Servidor - Quadrangular 
de Futebol, na Arena Gregorão, em Contagem; estande da Associação com café e pão de queijo, avaliação física e 
orientação nutricional, com profissionais do Espaço Sociocultural, aferição da pressão arterial e glicose e sorteio 
de brindes; aquecimento para a 10° Corrida Rústica da Assembleia no dia 20, com os instrutores da academia 
da Aslemg; almoço com cardápio especial no restaurante e sessões de massagem.

A programação completa e demais informações estão disponíveis no site da Aslemg: www.aslemg.org.br.

Outra atividade que merece destaque é um dos 
projetos de grande importância para a Associação: 

a campanha de doação de sangue, que será realizada no 
dia 24. Esta já é quarta captação externa que a Aslemg 
promove, em parceria com a Fundação Hemominas. 
Nesta edição, o anseio é repetir a meta alcançada na 
última coleta, realizada em abril: 50 doadores.

A coleta será no Espaço Sociocultural das 8h30 às 11h30. 
As doações serão agendadas por horário e os interessados 
devem entrar em contato pelo e-mail comunicacao@
aslemg.org.br ou pelo telefone 2108-7900.

A doação de sangue é fácil e segura, o material utilizado 
para coleta é descartável e o volume de sangue colhido 
é reposto rapidamente pelo organismo. Para doar 
é preciso que o candidato à doação responda a um 
questionário de caráter pessoal cujas informações são 
mantidas em rigoroso sigilo, e passe por avaliação 
clínica, para verificar suas condições gerais de saúde.

É importante que o candidato siga algumas instruções 
para que corra tudo bem durante a coleta e para garantir 
a boa qualidade do sangue que está sendo doado. Veja 
ao lado os requisitos básicos para ser um doador.

. Seja também um doador de medula 
óssea! Podem doar pessoas entre 18 e 54 
anos com boa saúde, que não tenham 
doenças infecciosas ou hematológicas. O 
cadastro e a doação são simples e seguros. 
Para se candidatar entre em contato com 
a Fundação Hemominas.

. Ter e estar com boa saúde;

. Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Jovens 
de 16 e 17 anos somente poderão doar se 
acompanhados dos responsãveis legais ou 
portando autorização desses, com firma 
reconhecida em cartório. Pessoas com mais de 
61 anos devem ter realizado pelo menos uma 
doação até os 60 anos;
. Pesar mais de 50 Kg;
. Ter dormido bem na noite anteriro à doação;
. Não ter sido exposto a situação de 
risco acrescido para doenças sexualmente 
transmissíveis;
. Não ter sido submetido a exame de endoscopia 
ou broncoscopia nos últimos 6 meses;
. Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses;
. Se for doar pela manhã, alimente-se antes. 
Após o almoço, dê um intervalo de 3 horas.

Para doar sangue, é necessário:

É obrigatória a apresentação, no ato da doação, de documentos original de identidade com foto, emitido por órgão oficial - Carteira 
de Identidade, Trabalho, Habilitação, Conselho de Classe ou Certificado de Reservista.

Anuncie no Jornal da Aslemg! Entre em contato pelo e-mail comunicacao@aslemg.org.br


