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 Festa de Natal dos 
Servidores da ALMG 2013

Cerca de mil pessoas participaram da tradicional festa 
realizada pela Aslemg e entidades parceiras. Servidores 

compareceram com familiares e amigos

Consumo consciente: inicie o ano com 
atitudes que ajudam a proteger o planeta. 
Conheça as dicas e escolha o que pode 
fazer parte do seu dia a dia

Espaço Sociocultural: 
novas modalidades 
proporpocionam 
atividades físicas para 
todos os gostos

Nas horas vagas: 
conheça o trabalho 
realizado por 
servidora fora da 
ALMG. Na entrevista 
você confere uma 
previsão para 2014

confraternização é prestigiada
por toda a família
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Expediente
Por Otacílio Duarte Freitas

Associados, finalizamos o ano de 2013 com o 
sentimento de trabalho cumprido. E iniciamos o 
ano de 2014 com o desafio de concretizar propostas 
e desenvolver novos projetos nesse último ano de 
administração da Gestão Participativa.

Em 2013, conseguimos realizar várias campanhas 
solidárias, tais quais: de doação de sangue, em 
parceria com a Hemominas, com uma grande 
participação dos associados, dos não-associados e 
de servidores dos demais órgãos públicos próximos 
à Aslemg. Com a  campanha do Agasalho e dos 

Pés, conseguimos mobilizar nosso público com um grande número de doações. 
Realizamos vários eventos festivos, tais como: happy hours, Arraiá da Aslemg, 
com forró e rock, que fez todo mundo dançar, inclusive, formou-se, no improviso, 
um grupo de quadrilha dos associados, que trouxe mais prazer e alegria entre 
todos os participantes desse evento. Apoiamos o projeto cultural Belô Poético, 
que estiveram presentes poetas de diversas cidades do Brasil. Apoiamos também 
a  Marcha Contra o Crak e outras drogas, importante iniciativa da ALMG na 
luta contra a dependência química. Participamos efetivamente da Semana do 
Servidor, oferecendo uma programação com show musical, oficinas, atividades 
culturais, lazer,  saúde e esportivos quadrangular de futebol de campo. Realizamos 
a Festa de Natal dos Servidores da ALMG, com o apoio da ALMG e com a 
parceria da Cofal e do Sindalemg, foi uma confraternização bonita e animada. 
Os participantes dessa grande festa: servidores, familiares e amigos aproveitaram 
muito desse momento de confraternização de final de ano.

No Espaço Sociocultural, transferimos a academia de musculação para o 
terceiro andar, com o objetivo de ampliação do espaço, para atender o aumento 
do número de usuários, consequentemente, tornando a prática dos exercícios 
mais confortável e com mais equipamentos. Na área de alimentação, trocamos 
equipamentos novos, como exemplo: a máquina de lavar louças. Agradecemos 
todos os colaboradores, que sempre trabalham para oferecer um ótimo 
cardápio, com refeições preparadas para o almoço, café da tarde e jantar, além da 
lanchonete com lanches variados e encomendas de pizzas, salgadinhos e bolos. 
A gestão participativa administra a Aslemg com atenção voltada às necessidades 
dos associados. Todos os meses ampliamos os nossos conveniados e, no ano de 
2013, tivemos uma grande conquista em firmar convênio com o plano de saúde 
da Unimed, para oferecer aos servidores associados o direito de incluir seus filhos 
solteiros, casados, ou separados no plano aludido com um valor diferenciado ao 
do mercado.

Trabalhamos muito para que a Aslemg melhore a cada dia os seus serviços e 
faça diferença na vida de cada associado. Em 2014, continuaremos atuando 
no aperfeiçoamento de tudo que a associação oferece e na concretização de 
novas ações. Um ótimo ano com saúde, paz e realizações! Continuamos juntos, 
construindo uma Aslemg mais participativa!

Ações da Aslemg na Semana do Servidor
A data de 28 de outubro - Dia do Servidor Público foi comemorada com uma intensa programação realizada 

pela ALMG e instituições de apoio ao servidor. Shows, almoço especial, reike, entrega e sorteio de brindes foram 
algumas das atrações propostas pela Aslemg. Confira um pouco do que aconteceu:

A Aslemg realizou a quarta edição da campanha de 
doação de sangue em parceria com a Hemominas. 
A captação aconteceu no Espaço Sociocultural 
da associação e teve a participação dos servidores 
e familiares. Apesar dessa edição não alcançar a 
meta de doadores, as 28 bolsas de sangue coletadas 
já auxiliaram o banco de sangue da Hemominas. 
Roberto Drumond, médico da instituição, explicou 
que as captações externas têm o objetivo de conseguir 
bolsas de sangue, entretanto a outra função do 
trabalho é o fator educativo, pois é a oportunidade 
de mostrar para a sociedade o que é a doação de 
sangue. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 
a média atual de doares é de aproximadamente 2% 
da população, porém o governo federal trabalha para 
alcançar o índice de 3%, o que manteria os estoques 
dos bancos de sangue regulares.

Os shows das bandas 
Putz Grilla e Trilha 
abriram a semana de 
comemorações. As duas 
bandas apresentaram 
repertórios com grandes 
sucessos nacionais e 
internacionais que 
fizeram o público 
dançar. A Aslemg 
organizou as comidas e 
bebidas. Os servidores 
puderam comer os 
tradicionais petiscos, 
como churrasquinho e 
tropeiro, e a novidade 
ficou por conta do 
macarrão na chapa.

Jogo do Servidor - Quadrangular de Futebol 
aconteceu na Arena Gregorão, em Contagem. Três 

times se inscreveram para disputar o troféu e a equipe 
Democracia levou primeiro lugar pelo segundo ano 
consecutivo. Houve recreação para criançada com 

pipoca, algodão doce e cama elástica.

Pelo segundo ano consecutivo a Aslemg fez o aquecimento 
da Corrida Rústica da Assembleia. A 10° edição esgotou as 
400 inscrições. Já tradicional no calendário de corridas de 
BH, a rústica reuniu pessoas de diversas idades.

Dois dos corredores que chamaram a atenção foram Angelo 
Andrade Pereira e o Sargento Polaco, atleta de quatro 
patas. Aos seis anos, Angelo foi atropelado e teve a perna 
amputada, mas isso não o impediu a praticar esportes. De 
seis a dez minutos é o tempo que ele leva para correr 1Km. 
A muleta auxilia no exercício, pois sua prótese 
não é especifica para 
corrida: “nosso país 
não tem política de 
reabilitação para 
esportes”, comentou. 
Já o corredor canino 
completa todas 
as provas de que 
participa o que já 
lhe rendeu 200 
medalhas. A prova 
tem o percurso de 
5Km e após a linha de 
chegada foi oferecido 
água, frutas, barra de 
cereal e a tradicional 
medalha de finisher.
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Noite de luar após semana chuvosa
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Happy Hour 
Final de ano

Aslemg entrega doações na Asmare
No final do ano a Aslemg promoveu mais uma Campanha dos Pés que arrecadou quase cem pares de 

calçados. A entrega foi feita antes do natal, dia 20 de dezembro, na Asmare - Associação dos Catadores de 
Papel, Papelão e Material Reaproveitável, para que as pessoas beneficiadas pudessem comemorar o final do 
ano com as doações. A Campanha dos Pés é realizada todo o final de ano e é uma das principais campanhas 

solidárias da Aslemg. Para Otacílio Freitas, presidente da Aslemg, essa ação é a que mais sensibiliza a 
diretoria: “quando fazemos a entrega vemos a satisfação e a felicidade no olhar das pessoas, algumas até se 
emocionam. Ficamos muito comovidos, pois é a única campanha que entregamos as doações diretamente 

para as pessoas beneficiadas” ponderou. Além da doação calçados a Aslemg promove outras campanhas 
solidárias como a de doação de sangue, do agasalho, do kilo e para este ano haverá a de doação de livros.

Dia 21/11, a Aslemg promoveu 
o último Happy hour do ano 
com o cantor e compositor 
mineiro, Celso Adolfo. O 
público pode conferir a música 
de um dos artistas integrantes do 
Movimento Clube da Esquina 
que já cantou com grandes 
nomes da música brasileira 
como Milton Nascimento, João 
Bosco e Elba Ramalho como 
“Coração Brasileiro” (música 
gravada por Milton Nascimento 
e Elba Ramalho). Cantando 
profissionalmente desde 1983, 

Celso foi premiado com o “Canta Brasil Award”, nos Estados Unidos, em 1997 (acesse e conheça a história do 
músico: http://www.museuclubedaesquina.org.br/celso-adolfo/ ). Nos seus últimos trabalhos, estão composições 
feitas a partir dos contos de “Sagarana”, de Guimarães Rosa , que misturam trechos originais da obra com citações 
do artista e compõe seu novo álbum: Remanso de Rio Largo. Após o show, a festa seguiu com a discotecagem do 
DJ Alisson Ricardo e uma diversificada playlist.

Consumo consciente para um mundo melhor

ALIMENTAÇÃO
Se você consome os alimentos da estação, frutas, verduras, legumes e cereais produzidos localmente, através da agricultura 
orgânica, parabéns! Assim você contribui para a redução do uso de agrotóxicos e para uma exploração mais racional dos 
recursos do planeta. Por isso, evite alto consumo diário de proteínas (carne animal), de produtos industrializados e de fast 
food. Além de uma dieta mais saudável, você irá evitar a produção de muitas embalagens, que logo viram lixo. É importante 
lembrar que 60% da água doce disponível em nosso planeta é destinada à produção de alimentos.Veja na tabela abaixo:

HÁBITOS
Todos os nossos hábitos de moradia, alimentação, consumo, 
locomoção têm relação direta com a utilização dos recursos 
naturais, assim como nossas opções de lazer. Divertir-se é 
algo fundamental para a boa qualidade de vida, mas o lazer 
e o turismo predatório são responsáveis por algumas das 
mais visíveis pegadas deixadas pelo homem no ambiente: a 
degradação de inúmeras paisagens em litorais, montanhas e 
cidades históricas. Procure conhecer as chamadas “viagens 
sustentáveis”, nas quais o transporte e a estadia são coletivos, 
a mão de obra local é valorizada, assim como o artesanato 
e as comidas típicas da região. Da mesma forma, no lazer 
urbano, é importante valorizar o contato com a natureza, 
visitando parques, estações ecológicas, e evitar a geração de 
grande quantidade de lixo. A coleta seletiva também pode 
contribuir bastante na redução de sua pegada. O lixo de ser 
separado e entregue em Pontos de Entrega Voluntária (PEV) 
ou aos catadores e às cooperativas de reciclagem.

CONSUMO

O excesso de hábitos consumistas é um dos fatores que 
mais contribui para o esgotamento das reservas naturais do 
planeta. Sendo assim, evite substituir aparelhos que agregam 
alta tecnologia desnecessariamente e reduza o consumo de 
produtos descartáveis. Além de reduzir sua pegada, esses 
hábitos vão fazer bem para seu bolso! Procure adquirir 
produtos “verdes”, de empresas que estejam envolvidas em 
programas de responsabilidade socioambiental e certificadas 
com o ISSO 14000 (certificação ambiental). Ao comprar 
carvão, palmito, plantas, móveis e madeiras preste atenção 
na procedência. Observe se os produtos possuem certificação 
do IBAMA ou selo FSc (www.fsc.org.br). Será que em sua 
escola, clube ou trabalho as pessoas participariam de compras 
solidárias? O comércio ético e solidário é muito mais do que 
um movimento que valoriza as pessoas e a cultura. Hoje em dia 
ele é visto como uma ferramenta efetiva de desenvolvimento 
local, que contribui para a fixação das comunidades nas áreas 
rurais, buscando reverter o quadro atual em que cerca de 
80% da população mundial se concentra em áreas urbanas.

MORADIA

Se você mora com a família, com amigos, em comunidade ou 
com algum grupo, pode ter certeza de que está contribuindo 
para a redução de suas pegadas, pois, no coletivo, a água, 
a energia e outros recursos naturais são sempre melhor 
aproveitados. Outra opção é adotar equipamentos e 
tecnologias que reduzem o consumo de água e energia. 
Procure identificar vazamentos em sua casa ou no seu bairro, 
evite o uso da mangueira para limpar calçadas ou lavar o 
carro e junte roupas para lavar e passar. Você pode poupar 
energia e água por meio de simples práticas caseiras, como 
isolamentos térmicos, utilização de lâmpadas fluorescentes e 
aparelhos elétricos e eletrônicos com o selo PROCEL, pois 
estes consomem menos energia. Desligue aparelhos, inclusive 
da tomada, quando não estiverem sendo utilizados. Reduza 
o uso do ar condicionado, privilegie sempre a iluminação de 
ambientes com luz natural e procure utilizar as escadas em 
vez do elevador.

TRANSPORTE
O aquecimento global é causado, em grande parte, pelos 
gases da combustão dos motores dos automóveis. Por 
isso, um transporte sustentável tem de utilizar a energia 
de maneira eficaz, ou seja, transportar o máximo de carga 
possível gastando o mínimo de combustível. Dessa forma, 
evite andar de carro sozinho. Você pode ampliar suas formas 
de locomoção, utilizando bicicletas, percorrendo pequenos 
trechos a pé, privilegiando o uso de transporte coletivo ou 
organizando caronas solidárias com colegas de trabalho ou 
da escola. Fazer a revisão de seu veículo particular também é 
importante, além de abastecê-lo com combustíveis alternativos 
(álcool, gás natural, biocombustível) e dirigir com pneus 
calibrados. Reveja seus itinerários e a necessidade de viajar. 
Reuniões de trabalho, muitas vezes, podem ser realizadas via 
teleconferência, evitando grandes deslocamentos.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Estamos no início de 2014 e temos o ano todo para colocar nossos projetos em prática. Quem sabe também é 
a hora de incluir uma ação que beneficie o meio-ambiente e consequentemente nossa qualidade de vida. Veja 

algumas dicas da ONG WWF-Brasil e escolha o que pode fazer parte da sua rotina.
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* Veja os textos na integra em www.wwf.org.br/natureza_brasileira

Para a fabricação de O consumo médio de água é de

1 Kg de carne bovina 15.415 litros

1 Kg de carne de frango 4.325 litros

1 Kg de cereais 1.600 litros

1 Kg de frutas cítricas 560 litros

1 Kg de raízes e tubérculos (batata) 287 litros
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Tradicional Festa de Natal reúne servidores da ALMG, familiares e amigos

Festa mais importante do calendário da 
Aslemg é comemorada com animação

No dia 13 de dezembro aconteceu mais uma edição 
da Festa de Natal dos Servidores da ALMG em 
clima alegre e descontraído. Cerca de mil pessoas 

participaram da comemoração que já faz parte do calendário 
de festividades da Aslemg e é uma das mais importantes da 
entidade. A equipe organiza a festa muitos meses antes para 
que os imprevistos sejam os mínimos possíveis.

Todo o trababalho é conferido pelos servidores que 
prestigiam a confraternização com seus familiares e amigos. 
O servidor da GPol Márcio Paulino e sua esposa Maria Clara 
participam todos os anos: “tudo é muito bem organizado, nos 
melhores locais e a cada ano a organização está se superando”. 
Outro casal que há vários anos comparece à festa é Sebastião 
Soares e Patrícia Maria que elogiaram o serviço de comida 
e bebida, mas o que chamou a atenção nos quitutes foi o 
cantinho mineiro, contudo ponderaram em um ponto: “a 
festa está excelente, porém achamos que tinha que ter mais 
espaço para criança” comentaram. Para a próxima festa, um 
espaço dedicado aos pequenos com recreação e monitores está 
sendo pensado.A presença dos familiares é algo que valoriza 
a festa de natal, pois essa data representa estarmos ao lado 

das pessoas especiais. Também é um momento para integrar 
os servidores como avalia Sandra Freitas Faria, esposa do 
servidor Luiz Faria: “É o segundo ano que participo e a festa 
é uma oportunidade para conhecer as pessoas que trabalham 
com meu marido”.

A festa de natal é realizada pela Aslemg e conta com a 
parceria e apoio da Cofal, Sindalemg e ALMG, entidades que 
também trabalham em conjunto em outras comemorações 
como a festa junina. Cristiano Félix da Silva, presidente 
da Cofal, fala que as entidades existem para isso, se unir e 
promover atividades para o servidor: “a cooperativa vai 
ser parceira sempre nos eventos em prol do bem-estar do 
cooperado e essa já é uma parceria consolidada” afirmou. 
O salão social do Jaraguá Country Club foi o cenário da 
comemoração, que teve a animação e o repertório variado 
da Banda Brilhantina, o coquetel servido pelo Buffet Santa 
Lúcia, o serviço da Unitax disponível no local, além do 
esperado sorteio de brindes.

E a equipe da Aslemg já cuida dos preparativos da festa de 
2014 (confira a data na pg 11). Fotos e lista dos contemplados 
no sorteio da Aslemg está no www.aslemg.org.br.
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Nesta edição você vai conhecer quais são as atividades extras da servidora Sávia Morais Lima. Na ALMG 
seu trabalho é na Gerência Geral de Material, mas no horário livre ela direciona a energia para as questões da 

alma. Previsões, energizações, terapias florais são alguns métodos utilizados para nortear aqueles que procuram a 
compreensão e a recuperação da saúde espiritual. Conheça quais aptidões que nossa associada se dedica.

Nas horas vagas... O que os astros mostram sobre o estado de Minas Gerais em 2014

Método utilizado para leitura: Mandala astrológica: Baseado nas 12 casas astrológicas, é considerado um dos métodos mais 
completos para avaliar os principais aspectos da vida do consulente. Para essa interpretação escolhemos o Estado de Minas 

Gerais, como “consulente”, por isso vamos adaptar a leitura de forma que se adeque a um estado social.

Casa 1: Quais os projetos do consulente? Como ele se mostra?
Cartas: Os Caminhos + Peixes
Observamos que o Estado de MG tem buscado novas e diversificadas 
alternativas para promover o crescimento material e a arrecadação de recursos 
financeiros. O que interessa a ele é mostrar prosperidade e os valores que 
possui.

Casa 2: Como estão as as finanças e os bens do Estado ?
Cartas: Os Jardins + A âncora
Investimentos financeiros realizados em ambientes públicos trazem estabilidade 
financeira de MG. Esses investimentos são realizados para o embelezamento de 
locais que reúnem pessoas e diversidades. Há um direcionamento dos recursos 
para que haja maior circulação de pessoas no Estado. A combinação de cartas 
não mostra os recursos sendo direcionados para as situações emergenciais.

Casa 3: Comunicação e circulação pelo 
ambiente social. Educação fundamental.
Cartas: As Cartas + Os Lírios
Esse será um ano marcado por todas as formas de 
veiculação de informações importantes por parte 
do povo. Revelações e anunciações de natureza 
midiática e impacto coletivo podem ser feitas por 
mídias informais, movimentos sociais ou veículos 
mais comprometidos com a verdade. Quanto 
ao ensino fundamental, observamos que haverá 
muito diálogo com as escolas públicas com o 
objetivo de apaziguar os conflitos e problemas 
desses ambientes. Os Lírios também simbolizam 
a paz e a verdade.

Casa 6: Saúde Pública, Empresas, indústrias
Cartas: A Coruja + Cavalheiro

Crises por especulações no setor industrial, gerando alvoroço. A saúde não tem grandes melhorias, sendo os investimentos nela 
superficiais e paliativos trazendo problemas de comunicação que podem prejudicar a imagem do consulente perante o povo.

Casa 7: Os parceiros
Cartas: A Casa + A Arvore

Observamos aqui parceiros que, ao mesmo tempo em que 
protegem e resguardam o consulente, fazem também com 
que ele cresça, encontre firmeza e abundancia. São parceiros 
antigos, que encontraram o progresso juntos, de forma lenta 
e durável, como passar dos tempos. Acordos que favorecem as 

políticas vigentes.

Casa 8: O que o consulente não mostra, impostos, 
investimentos externos.

Cartas: As Nuvens + A Raposa
As sólidas parecerias estabelecidas com Estado geram 
dividendos que se perdem no meio do caminho indicando má 
administração e total falta de transparência com o dinheiro 

investido.

Casa 9: O Exterior, Estudos Superiores, A Justiça.
Cartas: O Barco + O Coração

O jogo mostra que parcerias com o exterior serão bem 
sucedidas, trarão riqueza, prosperidade, tecnologia e progresso. 
Investimentos nos estudos superiores, e o judiciário estarão 

beneficiando as questões do Estado.

Casa 10: Governantes e estrutura social
Cartas: A Criança + As Estrelas

Governantes imaturos podem tornar vulnerável a possibilidade 
de concretização de obras sociais. A cartas das Estrelas indicam 
que o momento é favorável para a realização de qualquer 
empreendimento, mas para isso é necessário que haja maior 

comprometimento de quem está no poder.

Casa 11: As grandes massas, a tecnologia,
ciência e as rebeliões. O Futuro.

Cartas: O Homem + A Foice
Alguém do sexo masculino ou o próprio estado irá interromper 
de forma brusca os movimentos sociais das grandes massas. As 
ações serão realizadas com frieza, com ameaças e perigo. A ação 
será rápida e pegará as pessoas de surpresa. O desenvolvimento 
tecnológico será prejudicado por interrupções inesperadas por 

parte do Estado.

Casa 12: Inimigos Ocultos , Desafio e Conselho
Cartas: O Caixão + A Cobra

O ideal para o estado seria promover uma renovação. 
Abandonar estratégias e posturas defasadas para os dias de 

hoje e agir com mais foco onde realmente é necessário.

Cartas Centrais - O resumo da mandala
A Cegonha + A Mulher

As cartas centrais da mandala mostram o momento atual do Estado. Aqui observamos que ele passa por mudanças em busca da 
abundancia e prosperidade. Uma mulher muito poderosa tem grande influência.

Casa 4: O lar, o povo, as tradições.
Cartas: A Torre + O cão
Nesse momento de grande diálogo e troca de 
informações, ou seja, neste ano de eleições, o Estado 
se manterá numa postura rígida, autocentrada, 
acreditando inclusive que ele poderá ser um vencedor. 
A torre + O cão mostra o consulente protegido no “seu 
lar”, tanto geograficamente quanto em outros âmbitos.

Casa 5: A Diversão, arte, reafirmação da identidade cultural.
Cartas: A Chave + O Sol

Em 2014 teremos um grande investimento de cultura, turismo, lazer 
e entretenimento. O Estado terá muito sucesso nesses setores. Vale 

lembrar que vem aí a Copa do Mundo. Alguma figura carismática do 
meio artístico pode se destacar tendo grande expressão coletiva. O 

prazer pode ser uma forma de controlar a massa.

Sávia, quais as outras atividades você realiza além do 
trabalho na ALMG?

Sou taróloga e consultora de Petit Lenromand. Utilizo esses 
oráculos como uma terapia, em que as pessoas aprendem 
a se conhecer melhor. E é principalmente através desse 
autoconhecimento que podemos prever o futuro. Simples: 
somos no futuro o que estamos semeando hoje. Outra atividade 
que pratico é o xamanismo e há um ano e meio descobri essa 
nova prática minha vida. Um estilo de vida que valoriza a 
cultura dos nossos ancentrais, e nos ensina a conviver, honrar, 
respeitar todos os seres vivos do planeta. As práticas xamânicas 
são universais, arquetípicas, e fazem parte de um repertório de 
forças integradoras latentes em todas as pessoas. Sou terapeuta 
floral registrada na Ame-te - Associação Mineira de Terapeutas 
Florais de Minas Gerais, com certificado em vários sistemas. 
Com essa formação posso tratar o paciente, indicando florais 
que modificam o estado negativo da alma como a impaciência, 
o desespero, o medo, a depressão e que podem desencadear 
doenças físicas. Depois surgiu o reiki, sou Reikinana nível III 
(só faltando o título de mestre). O reiki é um tratamento que 
equilibra os chackras, sustenta a capacidade do corpo curar 
a si mesmo. Fortalece o sistema imunológico, harmoniza a 
energia e promove a paz. São cinco os princípios do Reiki: não 
se zangue hoje; não se preocupe; expresse sua gratidão; seja 
aplicado no seu trabalho; seja gentil com os outros. Trabalho 
também com a radiestesia, uma técnica que permite pesquisar 
as diversas vibrações de energia podendo ser definida também 
como a comunicação entre o inconsciente e o consciente. É 
uma ciência baseada na física quântica que detecta o tipo e a 
fonte do desequilíbrio das pessoas. Pêndulos, varetas, cristais, 
metais são alguns dos instrumentos usados para o tratamento.

Como aconteceu de você começar a estudar e trabalhar 
com elas?

Aconteceu quando tive um rompimento com meu filho. Foi 
a quase sete anos atrás, quando ele resolveu sair de casa de 
uma forma muito dolorosa pra mim. Na época eu trabalhava 
na Assessoria de Comunicação e caí em profunda depressão. 
Minha colega de profissão Luciene Ferreira (jornalista e 
taróloga) estava preparando um curso de tarô para iniciantes, 
me convidou pra fazer e eu aceitei. Foi a aí que tudo mudou 
na minha vida. Iniciei meus estudos de tarô com ela, prossegui 
com profissionais de outros lugares do Brasil e até mesmo do 
exterior.  

O que é mais importante quando você está fazendo 
uma previsão?

Entender bem o que está acontecendo no presente. Como 
disse acima, há como prever o futuro se temos plena consciência 
de como estamos agindo hoje, ou seja, colhemos no futuro o 
que plantamos hoje. Deixo claro também para os meus clientes 
que não recebo entidades, sou uma profissional que estuda a 
simbologia das cartas e as mensagens que elas nos trazem.

Você trabalha com dois tipos de baralhos, qual a 
diferença entre eles qual o critério para escolher usá-lo?

Trabalho com o Tarô e com o Petit Lenormand, mais 
conhecido como baralho cigano. A diferença básica é a 
simbologia de cada um dos oráculos e o número de cartas. 
Enquanto o tarô possui 78 cartas (22 arcanos maiores e 56 
arcanos menores), o Lenormand possui 36 cartas, e sua origem 
é Europeia. Na minha opinião, a leitura com o Lenormand 
exige maior conhecimento de simbologia e também maior 
criatividade para a interpretação dos jogos, por isso podemos 
explorar melhor o significado de cada carta. O tarô também 
nos proporciona uma ampla possibilidade de interpretação, 
mas o considero mais “engessado” devido ao grande número 
de manuais que existem por aí, o que não acontece com o 
Lenormand (ou o cartomante sabe ou não sabe).

Como é que você se prepara, o teu processo de formação, 
é constante?

Sim, o processo de formação é constante. Estou sempre 
estudando a simbologia das cartas, a correlação entre elas e 
com o consulente. Estudo o caso de cada cliente, participo de 
grupos de discussões, de fóruns, de workshops, e estou sempre 
fazendo cursos de reciclagem.

Sávia: palestrante convidada no Fórum Nacional de Tarô, em 2013
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Palavra do associado

“Atualmente o local que mais frequento é o Espaço 
Sociocultural. Venho jogar sinuca, apesar da mesa não 
atender às expectativas, inclusive já fiz essa reclamação. 
O ambiente é ótimo e me sinto muito bem, pois a equipe 
que trabalha aqui é muito boa e atenciosa. Tomava café 
da manhã no restaurante todos os dias e lá sempre fui 
bem atendido também. Os funcionários da Aslemg 
sempre foram muito bacanas.”

Associado Pedro Ivo de Mello

Enroladinho de presunto de peru com palmito

Ingredientes: 2 fatias de presunto de peru, 2 pedaços de palmito pequeno 
inteiro, 1 colher de sopa de queijo catupiry, 1 colher de chá de queijo 
parmesão.

Modo de preparo: secar muito bem com papel toalha as fatias do presunto 
e, após isto, besuntar com o catupiry somente um lado de cada uma delas. 
Agora adicione o palmito, enrole como se fosse um rocambole e fatie na 
espessura de 3 cm. Passe os dois lados de cada uma das fatias no parmesão.

Salada Refrescante

Ingredientes
-06 tomates italianos frescos e maduros cortados em fatias finíssimas
-4 muçarelas de búfala de tamanho médio
-1 cebola roxa cortada em rodelas e fatias finas
-4 porções de rúcula em fatias finas
-para temperar a gosto: sal, azeite, aceto balsâmico comum, aceto balsâmico 
reduzido, pimenta-do-reino, pimenta-síria, parmesão.

Modo de preparo:
Dispor em uma travessa todas as fatias de tomate (cortados muito finos, como 
se fossem carpaccios), depois a muçarela, as fatias de cebola e a rúcula. Salpicar 
sal, pimenta-do-reino, síria, um pouco de cada aceto balsâmico, o azeite e, por 
último o parmesão ralado.

Aslemg muda a seguradora de vida em 2014 Última hora:

Eventos: Algumas datas dos eventos da Aslemg para 
2014 já estão definidas. Marque na sua agenda: 

. Happy de Carnaval 20 de fevereiro .
. Happy da Mulher: 27 de março .

. Festa Junina: 6 de junho .
. Festa de Natal: 12 de dezembro .

Agenda: Os associados 
já podem retirar a 
agenda/lista de convênios 
Aslemg 2014. Ela está 
disponível na recepção 
administrativa no horário 
de funcionamento 
(segunda a sexta-feira,
das 8 às 18h).

Receitas:
Para essa edição do jornal, selecionamos duas receitas fáceis de fazer e com poucas calorias. 

Opções perfeitas para você fazer no jantar nessas noites quentes de verão. Confira nossas dicas:

Novo site: Em breve estará no ar a nova página da 
Associação com um visual moderno, interface mais leve 
e com melhor legibilidade. O site da Aslemg pode ser 
acessado no endereço: www.aslemg.org.br.

Ricardo já retirou sua agenda

O seguros de vida dos associados, a partir de dezembro de 2013 
são cobertos pela Generali Brasil Seguros. Todos os benefícios 
oferecidos pela antiga seguradora, Zurich Seguros, continuam 
garantidos pela Generali. Todos os segurados da Zurich foram 
automaticamente transferidos para a nova empresa sem mudanças 
das características do contrato firmado. A apólice do seguro de vida 
pela associação é o seguro de vida em grupo em que há cobertura 
ao titular nos casos de morte por qualquer causa; invalidez por 
acidente; ao cônjuge em caso de morte por qualquer causa; e 
assistência funeral familiar. Os beneficiarios recebem 100% do 
capital segurado.

Porém, os associados podem adquirir outros tipos de apólices 
através do corretor de seguros conveniado da associação. Ao 
contratar o seguro pela Aslemg, o associado terá como vantagens 
valores com desconto, atendimento personalizado 24 horas, além 
do amplo leque de seguros como o seguro mulher com cobertura de 
cancêr de mama, residencial e previdência privada. Com o corretor 
é possível comprar apólices de outras empresas seguradoras.

Corretor conveniado: Alexandre Albert - Traseg Seguros
Contatos:  31) 8897-3046 ou traseg.alexandre@gmail.com

JÁ É TARDE

Porque não se remenda projetos
Os cabelos vão ficando brancos,
O corpo sem as suas lindas curvas,
E o rosto espremido entre as mãos.
Há rugas na testa, acredite.
A pele já não está tão elástica.
Algum sofrimento se faz presente...
Alguma intimidade com a tristeza.
Já sei quando o coração chora suas perdas.
Bobagem... Tudo na vida passa,
E a idade sabe contar direitinho 
Cada ano que se vai.
Melhor dispersar o pensamento,
Porque as ideias vão e voltam
E as lembranças também.
São tão lindas...
E tanta alegria não cabe numa folha só.
Já é tarde e a música continua lenta, suave. 
O papel continua em branco...
Hoje é presente e a vida também é.
Aquela caneta já não escreve mais,
Porque a tinta, faz tempo, já secou.
Mas o sorriso, ainda, é o mesmo!

Delza Marques - 2013

Restaurante: Depois 
de algum tempo em 
manutenção a grelha 
está na ativa e as carnes 
grelhadas voltaram ao 
cardápio da cantina. 
Os preços do Kg 
sofreram alteração, 
a tabela ataualizada está disponível no site. Está em 
implantanção o novo sistema de automação comercial o 
que pode causar lentidão no atendimento até a completa 
transição. Nos próximos meses estaremos com a nova 
etapa da campanha para a redução do uso do sal.
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Anuncie no Jornal da Aslemg! Entre em contato pelo e-mail comunicacao@aslemg.org.br

Espaço Sociocultural diversifica atividades
Para iniciar 2014 no maior pique, novas atividades físicas entram na lista do Espaço Sociocultura da Aslemg. 

Confira as novidades, veja o que mais tem a ver com você e faça sua inscrição! Todas as aulas tem início imediato 
conforme o fechamento das turmas, somente RPG iniciará no mês de março.

Treinamento funcional: método de treinamento que utiliza o peso do próprio corpo, em conjunto 
com acessórios (elásticos, bolas, cordas, cones, etc). Baseando-se nos movimento naturais do corpo como 
correr, pular, agachar, empurrar, trabalha mais de um agrupamento muscular por exercício. É muito utilizado 
para ganho de força, massa muscular, coordenação motora e perda de peso. O treinamento funcional estará 
integrado no treino de musculação, que já é oferecido na academia, onde a estrutura está em adaptação para 
a instalação dos acessórios de treinamento.

Zumba Fitness: zumba é uma aula de fitness-dança que incorpora música latina e internacional. O 
formato dessa aula combina ritmos rápidos e lentos que tonificam e transformam o corpo usando a forma 
aeróbica/fitness com o objetivo de ter uma mistura balanceada de benefícios. A instrutora que ministrará 
as aulas na Aslemg é licenciada pela Zumba Instructor Academy que mensalmente envia atualizações do 
método para os profissionais credenciados.

Personal Trainer: acompanhamento de um professor exclusivo no horário da academia para auxiliar 
nas execuções dos exercícios de musculação e treinamento funcional. O plano de treino muda semanalmente 
e trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo.

RPG: Da sigla Reeducação Postural Global a atividade é indicada para correção postural, dores na 
coluna, nas articulações e hérnias de disco. A técnica é aplicada por fisioterapeuta e consiste na aplicação 
de seis posturas. O tratamento de cada paciente é determinado pela avaliação e atua no fortalecimento da 
musculatura involuntária, alongamento global e controle da respiração.

NOVAS MODALIDADES

ATENÇÃO: 
O Espaço Sociocultural está 
com planos para todas as 
modalidades. Os descontos são 
10, 15 e 20% para matrículas 
trimestrais, semestrais e 
anuais, respectivamente. 
As aulas de dança de salão 
e o grupo de corrida e 
caminhada estão com preços 
promocionais, além do 
associado poder levar um 
acompanhante não sócio.

Nos próximos meses o Espaço 
oferecerá também atividades 
voltadas para a terceira idade. 
O projeto está em andamento. 

Alguns dos acessórios encomendados já foram entregues. Estrutura passará por mudanças para estar apta à nova modalidade.
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