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Duas atitudes têm norteado nosso
trabalho à frente da Aslemg a
implementação de nossas propostas,
cujos primeiros resultados já vistos no
dia-a-dia poderão ser conferidos nesta
edição do �Jornal da Aslemg�, e a
administração das rotinas da entidade.
Este trabalho exige comprometimento
dos diretores e subdiretores que, dessa
forma, acrescentaram mais uma
atribuição às atividades já desempe-
nhadas na Assembléia, já que apenas
dois servidores são liberados  para
dedicar-se à entidade e, ainda assim,
com prejuízos para a carreira.  A
diretoria está negociando com a
Mesa da Assembléia a liberação
 do Presidente e do Diretor
Administrativo.

Se algumas ações são menos
visíveis não é porque nos descuidamos
delas. Levará algum tempo para que o
associado possa ver a entidade como
um todo e com a mesma nitidez com
que são percebidas mudanças como as
já verificadas na cantina
e no happy hour.

Os aspectos sociais da Aslemg são
muito importantes e merecem a
atenção que estão recebendo. Menos
visibilidade, entretanto, têm algumas
outras tarefas da entidade, o que pode
dar às pessoas impressão equivocada
do trabalho da diretoria.

Esta edição do �Jornal da Aslemg�
começa a mostrar parte deste lado
menos visto da Associação. Das pe-
quenas ações do cotidiano aos grandes
problemas com que deparamos, como
a situação dos imóveis da entidade e,
nosso propósito é o de que a Aslemg
seja conhecida pelos associados e,
enfim, possa contar com o
engajamento de todos.

A diretoria

Editorial

Diretoria reafirma compromisso com
diretrizes e programa de atuação

A proposta da atual diretoria para
a Aslemg não foi feita com base em
nomes, mas em princípios em torno
dos quais as pessoas se engajaram.
Estes princípios foram reunidos no
documento apresentado aos associ-
ados, durante a campanha eleitoral,

com os títulos de �Diretrizes para a
administração da Aslemg� e �Pro-
grama de atuação na Aslemg�. Com
a publicação deste documento, a di-
retoria reafirma seus compromissos
com os associados da Aslemg
(Página 3)

 A Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e Fiscal, e os subdiretores, no dia da posse, 23
de março: otimismo frente ao novo desafio.

Futsal movimenta o Buritis
Começou no dia 20 de maio, na

quadra do Buritis, o Torneio Interno
de Fustsal da Aslemg 2000.  Na

partida de abertura, o 5 Estrelas
venceu o Ranca Toko por 5 a 3.

(página 12)

Conheça a Aslemg
Nesta edição, os associados
podem conhecer um pouco da
real situação da Aslemg, seu
patrimônio e suas finanças.
(páginas 4, 5, 6, 8, 9 e 10)

Ombudsman
Coluna da Ombudsman Ruth Schmitz estréia nesta edição  (página 2)

Jornal da
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As primeiras respostas
Ombudsman

Ingressei na Assembléia Legislativa
em 1987, e trabalhei dois anos em ga-
binete. Depois, estive dois anos em li-
cença sem vencimento, cursando
mestrado junto à USP. Ao retornar, fui
lotada na Procuradoria onde perma-
neci até 1996. Desde então estou na
equipe de extensão da Escola do
Legislativo.

Cabe ao ombudsman a defesa de
direitos e garantias do associado, além
do controle e fiscalização das ativida-
des da diretoria. Por atuar no espaço
de interlocução entre o associado e a
diretoria, serve como polarizador de
reclamações, sugestões e reivindica-
ções, sistematizando-as e encaminhan-
do-as de maneira simples e direta.  Não
se deve esquecer que o ombudsman
não tem o poder e nem a competên-
cia para resolver as questões, e é aí que
reside sua força.

Muitas sugestões me foram envia-
das nesses primeiros meses. Algumas fo-
ram atendidas prontamente. Outras es-
tão sendo avaliadas, como é o caso da
proposta da construção de banheiro para
os sócios que caminham na praça antes
ou depois do expediente. A reabertura
do convênio com a Telemig Celular, já
foi providenciada pela diretoria.

Entre as reclamações, destacam-se as
relativas a convênios, encaminhadas à
colega Miriam Pimentel. Foram anali-
sadas e individualmente respondidas.
Algumas geraram avaliações que po-
dem, inclusive, significar o cancelamen-
to do convênio.

Alerto para as sugestões/cobran-
ças de três colegas:

� Necessidade de se controlar com
eficiência o acesso de não-associados
aos serviços da Aslemg. Trata-se de
questão que o Humberto, diretor ad-
ministrativo, há mais de um ano vinha
debatendo: o que diferencia o associa-
do do não associado? É claro que não
pode ser apenas o fato de pagar ou
não a mensalidade.

� Expectativa de que a Aslemg li-
dere o encaminhamento de questões
que afligem seus associados, relativas a
direitos dos servidores em geral. Con-
vido a todos a refletirem sobre isso e
a se manifestarem levando em conta a
fundação do sindicato. Ressalto que
não estou aqui colocando minha posi-
ção, mesmo porque ela ainda é muito
incipiente. Preciso pensar melhor so-
bre ela e discutir o assunto com um
número maior de pessoas.

� Solicitação de publicidade e trans-
parência do que se herdou da admi-
nistração passada. Além disso ser um
dos pilares de campanha da chapa elei-
ta, é premissa básica para uma admi-
nistração democrática. Estaremos vi-
gilantes para que não se adie o atendi-
mento a essa solicitação.

Lembro, finalmente, que nossas
ações visam a atender à maioria dos
associados, e aos compromissos éti-
cos que nos norteiam. As sugestões
recebidas e o retorno dado pelos co-
legas mostram que esse novo estilo,
comprometido também com a alegria
e com a qualidade de vida, não é  tra-
ço apenas da atual diretoria, mas an-
seio geral.

Ruth Schmitz

Em tempo

Cheque tartaruga
A Aslemg firmou convênio com o supermercado Via Brasil. O associado poderá
fazer compras pagando com cheque para 30 dias, com juros de 1,2% ao mês.
Antes de comprar, o associado deverá procurar o Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC) do Via Brasil para informar que se trata de �convênio de cheque�.
Mais informações no 7900.

Clubes
A Aslemg vai oferecer aos associados e seus familiares uma opção agradável para
os fins-de-semana. A diretoria está concluindo negociações clubes de Belo
Horizonte para firmar convênios. O associado da Aslemg terá aceso ao clube sem
precisar adquirir a cota. As condições serão anunciadas brevemente.

Endereço eletrônico: aslemg@almg.gov.br
No campo �assunto�, escreva: ombudsman
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Diretrizes para a administração da Aslemg
Valorização do associado, mediante a adoção dos seguin-

tes princípios:
� gestão colegiada (decisões tomadas com a participação dos inte-

grantes da  diretoria);
� consulta ao associado sobre as questões de maior relevância para

a entidade;
� responsabilidade e bom senso nas decisões, a  partir de diagnóstico da

situação administrativa, financeira e patrimonial da associação;
� aprimoramento e criatividade nas ações de caráter social, cultural,

esportivo e recreativo;
� relacionamento com a direção da Casa de forma transparente e

Programa de atuação na Aslemg

compromissada com o conjunto dos associados;
� tratamento igual a todo associado
� respeito aos princípios da legalidade e da moralidade e estrita obser-

vância dos dispositivos estatutários;
� prestação de informações ao associado, com agilidade e eficiência,

sobre quaisquer ocorrências, decisões ou procedimentos relevantes, espe-
cialmente aqueles referentes a captação e aplicação de recursos, aquisições,
alienações, investimentos e contratação de pessoal;

� aproximação e trabalho cooperado com a Aplemg,  a Cofal, o
Sindalemg e com os representantes dos servidores da Secretaria e
de Recrutamento Amplo.

As propostas que se seguem visam aprimorar os serviços da entidade e
estimular o convívio e a integração dos associados e seus familiares. Abertas a
sugestões, elas estão sujeitas a análise da situação financeira e patrimonial da
entidade, à observação de aspectos jurídicos, a estudos de viabilidade e a
consulta aos associados

Cultura e lazer
� Aquisição facilitada de ingressos na sede da Aslemg para peças de teatro,

shows, cinemas e eventos esportivos e/ou estabelecimento de convênios nes-
sa área para obtenção de descontos;

� Realização de palestras e cursos voltados para o crescimento pessoal
(áreas de saúde, relacionamento, família, etc.);

� Organização de atividades culturais, esportivas e recreativas voltadas para
a terceira idade;

� Análise da situação do Coral da Aslemg, com vistas a dar-lhe melhores
condições de funcionamento;

� Estabelecimento de convênios com empresas de turismo para
obtenção de descontos em viagens, formação de pacotes de férias, etc;

� Organização de caminhadas e excursões a parques ecológicos e
cidades turísticas;

� Realização de atividades recreativas como bingo, videokê, torneios de
truco, buraco, etc.;

� Consulta aos associados sobre a freqüência, o horário e o �cardápio�
musical do happy-hour;

� Dinamização do clube do Buritis, pela utilização efetiva do giná-
sio de esportes (futebol de salão, vôlei, basquete, sala de ginástica e
musculação, sala de jogos, etc.) e realização de obras para que ele se
torne realmente um clube: piscinas, quadras, campos de futebol, par-
que infantil, lanchonete, churrasqueiras, etc.;

� Estabelecimento de convênios com clubes, academias de ginásti-
ca, de dança, etc. (principalmente na hipótese de inviabilidade das
obras propostas para o Buritis).

Esportes
� Realização de melhorias físicas no ginásio do Buritis, tais como

instalação de exaustores, reforma do piso da quadra, etc.;
� Formação de equipes esportivas masculinas e femininas � de

associados e familiares � e realização de torneios de vôlei, peteca,
tênis, futebol de salão, futebol de campo, etc.;

� Criação de escolinhas e realização de torneios esportivos voltadas
para o público infantil;

� Apoio ao associado em outras atividades esportivas, como ciclis-
mo e atletismo.

Convênios
� Pesquisa entre os associados para identificar suas demandas

em relação a convênios;
� Estabelecimento de critérios para garantia de qualidade e preço na

realização dos convênios;
� Implantação de um serviço de controle de qualidade dos convênios;
� Instituição de cadastro de profissionais de prestação de serviços

(bombeiros, eletricistas, pintores, etc.).

Cantina
� Implantação de serviço de entrega de lanches nos setores da Casa;
� Análise da situação financeira da cantina e da lanchonete, com vistas a

melhorar a qualidade do serviço e, se possível, reduzir preços;
� Readequação do espaço físico, para obtenção de um ambiente mais

agradável, em termos de conforto, ventilação e diminuição do barulho.

Videoclube
� Diagnóstico da situação do videoclube e convocação de assembléia-

geral de seus associados para definição das relações com a Aslemg; consi-
derando os seguintes pontos: ocupação de espaço físico da Aslemg;
utilização de empregados da Aslemg; abertura do videoclube a todos os
associados da Aslemg e ampliação do acervo.
 Comunicação Social

� Reformulação do jornal da Aslemg, para que se torne um canal
efetivo de informação e comunicação com o associado;

� Utilização dos quadros de avisos da Assembléia para ampliar a
comunicação com o associado;

� Implantação de mecanismos de coleta de sugestões e críticas (caixa,
livro, correio eletrônico, etc.);

� Instituição da figura do ombudsman (pessoa encarregada de observar
criticamente a entidade, colocando-se do ponto de vista do associado, e
receber queixas e sugestões, com prazo fixado para respondê-las);

� Criação de uma página na Internet para informar o associado de
tudo o que for de seu interesse em relação à Aslemg.

Informática
� Utilização de correio eletrônico como ferramenta de comuni-

cação de mão dupla: divulgando informações e recebendo críticas
e sugestões do associado;

� Melhor utilização do display eletrônico instalado na cantina;
� Solicitação de serviços por meios eletrônicos (correio ou

página na Internet), simplificando e complementando o aten-
dimento nos guichês.

Outros pontos
� Criação de uma assessoria jurídica, mediante contratação de empresa

especializada ou de profissional de reconhecida competência, tendo como
objetivo primordial o acompanhamento da legislação específica de cada
quadro funcional para orientação e atendimento ao associado;

� Estudo de criação de uma câmara de seguridade social, incluindo
serviço de assistência médico-odontológica suplementar ao oferecido
pela Assembléia; de seguro de vida e de previdência complementar que
substituam a contento o extinto Prelegis e assegurem uma possível
complementação dos proventos da aposentadoria;

� Estudo de criação de um fundo de apoio financeiro destinado ao
associado que for exonerado, de modo especial ao do quadro de recruta-
mento amplo, em função da natureza do cargo;

� Criação de fontes de receitas alternativas para a entidade, como alu-
guel da quadra do Buritis, realização de cursos, etc.;

� Melhoria do atendimento ao associado na Aslemg, prin-
cipalmente quanto à prestação de informações sobre a estru-
tura e os serviços prestados pela entidade;

� Instituição de regulamento para concessão de emprésti-
mos ao associado;

� Promoção de cursos de culinária, artesanato, línguas, informática,
música, dança, etc., e oferecimento de aulas particulares em diversas áreas;

� Realização de exercícios de relaxamento e ginástica especializada, em
horário determinado, com a finalidade de combater o stress  e evitar
outros problemas de saúde decorrentes das condições físicas de trabalho;

� Intercâmbio com entidades similares, com vistas a aper-
feiçoar a associação.
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Fique por dentro da sua Associação
Nas primeiras semanas de tra-

balho, a prioridade da diretoria
tem sido a regularização da situa-
ção patrimonial da Associação,

para que os bens que são de todos
os associados sejam preservados
e para que a entidade possa ampli-
ar a oferta de serviços e benefícios.

�Para dar transparência às suas ações,
a  diretoria dará conhecimento a to-
dos, por meio do Jornal da Aslemg, da
real situação da Associação.

Números de associados
Nas últimas semanas, vários ser-

vidores, que não eram associados,
procuraram a Aslemg para se
filiarem. A diretoria vai dar início, em

Total de associados da
Aslemg � 2.209

Quadro de funcionários
Ao tomar posse, a diretoria encon-

trou a Aslemg com um quadro de 71
funcionários, contratados pelo regime
da CLT, a maioria recrutada por inter-
médio do Sesc e Senac.

Foram feitas quatro demissões,
e agora a Associação conta com
um quadro de 68 funcionários. A
maior parte, 38, trabalha na canti-
na. Outros 19 atuam na área ad-
ministrativa; um no ginásio do
Buritis; três no videoclube; e sete

atendem à Assembléia, conforme
convênio com a instituição, traba-
lhando no Salão Oficial (Edifício

Terreno e ginásio no Buritis
O lote no bairro Buritis tem 66 mil

metros quadrados e foi adquirido em
novembro de 1991. No local, foi
construído, em 1994, um ginásio
poliesportivo que hoje necessita de
uma reforma e também da constru-
ção de uma nova caixa d�água.

A participação dos sócios é mui-
to pequena; cerca de 30 freqüentam
o ginásio. Para tentar diminuir o dé-

Patrimônio em
bens imóveis

O prédio onde funcionam a
sede da Aslemg e a cantina, na
rua Dias Adorno, são da Assem-
bléia e estão cedidos à Associa-
ção. Mas a Aslemg possui alguns
bens imóveis, que compõem um
patrimônio que é de todos os as-
sociados:

breve, a uma campanha de filiação,
com o objetivo de ampliar o núme-
ro de associados. Atualmente, a
Aslemg tem 2.209 associados.

Tiradentes) e no Salão Vermelho
(Cantina dos Deputados). O servi-
ço de vigilância no Buritis, feito por
duas pessoas, é tercerizado.

Foram rea l i zadas,  t ambém,
duas rescisões contratuais: de um
consultor de pessoal, de um enge-
nheiro consultor e de uma pessoa
que prestava serviços no ginásio.
Fo i  mant ido  o  cont r a to  da
advogada que atua como assesso-
ra jurídica da Associação.

ficit do ginásio, a diretoria optou
pelo aluguel da quadra para o públi-
co externo, em horários pré-deter-
minados, pela redução do número
de funcionários e pela rescisão de
contratos com o antigo responsável
pelo ginásio (R$ 400,00 por mês) e
com o consultor de engenharia e ar-
quitetura ((R$ 2.600,00 por mês). Em
1999, a receita total no ginásio foi
de apenas R$ 1.080,00; contra uma
despesa mensal de R$ 3.000,00 com
pessoal e R$ 2.000,00 com seguran-
ça. No ano passado, foram gastos
R$ 5.000,00 com capina da área;
além de despesas com telefone, luz,
água e limpeza de uniformes. Ainda
em 1999, o IPTU foi de R$ 70 mil,
e o pagamento dividido em 60 me-
ses. O valor do IPTU de 2000 foi
reduzido para R$ 57 mil, mas não
está sendo pago devido a recurso da
Aslemg  junto à PBH  questionando
os valores cobrados.

 Apenas cerca de 30 associados
utilizam regularmente o ginásio; e o
terreno não é aproveitado

Funcionários
Cantina � 38
Administração � 19
Assembléia � 7
Videoclube � 3
Ginásio � 1
Total � 68
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Loja da Escola do Legislativo
Pertence à Aslemg e está alugada

para a Assembléia a loja onde funcio-
na a Escola do Legislativo, na avenida
Olegário Maciel.

Imóvel pertence à Associação

Salas na rua Santa Catarina
Em fevere i ro  de  1997 ,  a

Aslemg comprou cinco salas mo-
biliadas e duas vagas de garagem
no edifício Apolo, na rua Santa
Catarina, 1.630, em Lourdes. Os
imóveis estão totalmente quitados
e transferidos para o nome da As-
sociação. Duas das salas encon-
tram-se alugadas, e a diretoria está
providenciando o aluguel das  va-
gas de garagem. Das três salas res-
tantes, que formam um conjunto e
estão vazias, duas estão penhoradas
pela Justiça do Trabalho, devido a
dívidas trabalhistas do antigo propri-
etário. O Departamento Jurídico da
Aslemg está tentando reverter, na Jus-
tiça, a penhora das salas.

Das cinco salas no Edifício
Apolo, duas estão
penhoradas pela Justiça
do Trabalho, por dívidas
do antigo proprietário

Outros bens
O patrimônio da Aslemg con-

ta, ainda, com sete veículos. Duas
caminhonetes (uma F-1000 e uma
S-10) são de uso próprio da Asso-
ciação. Outros cinco veículos estão
alugados para a Assembléia: uma
Kombi (por R$ 1.200,00 mensais);
três Vectras (por R$ 2.330,00 cada);
e um Uno Mille (por R$ 880,00).

Cartas
Sua opinião e sugestões são muito importantes para a Aslemg. Escreva para o
Jornal da Aslemg

Horário
O horário de funcionamento da Aslemg é de 8 às 18 horas. Para o fornecimento e
cancelamento de guias, o horário é de 8 às 17h30, em razão da necessidade de se
fazer cópia (�backup�) de todo o trabalho de informática realizado no dia.

A sua presença
Participe da vida da Associação. A diretoria da Aslemg conta com o apoio dos
associados para o desempenho de suas atividades. Visite a Aslemg.

Serviço de buffet
Pouca gente sabe, mas a Aslemg fornece salgados e refrigerantes para festas,
com preços e tamanhos bem mais generosos que a média dos buffets.
Veja quanto custa o cento:
Pão de queijo: R$16,00
Salgados comuns: R$18,00
Quibes e salgados com catupiry: R$20,00
 As encomendas deverão ser feitas na lanconhete, em formulário próprio,
autorizando o desconto em folha, com 48 horas de antecedência.
Mais informações, com a Delza, no ramal 7900.

Em tempo

C o n v ê n i o s

Compra de celular
A Aslemg e a Telemig Celular

reabriram o convênio para aquisi-
ção de telefone celular.

No período de 15 a 25 de
maio, o convênio recebeu 25 ade-
sões de associados. A nova mo-
dalidade foi feita com aquisição
do aparelho e não, como da pri-
meira vez, por meio de aluguel.

Novas propostas estáo sendo
avaliadas pela Aslemg e pela
Telemig, para oferecer aos associa-
dos melhores condições para a
compra de celular.
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Videoclube

 Situação do videoclube está sendo estudada pela diretoria da Aslemg

Convênios

Home page

A diretoria da Aslemg iniciou um
trabalho de revisão dos convênios, ten-
do em vista a sua otimização em be-
nefício dos associados e as reclama-
ções contra empresas conveniadas.
Estabeleceu-se que serão cortados
aqueles que, no espaço de um ano,
não apresentarem qualquer atendi-
mento em cumprimento a dispositi-
vo de contrato; e que todas as recla-
mações serão verificadas.

Os convênios estão sendo analisa-
dos caso a caso, e 313 já foram cance-
lados por absoluta falta de uso nos úl-
timos três anos. Hoje, o número de

convênios é de 1.450. Os mais usados
são aqueles com drogarias, supermer-
cados, óticas, lojas de autopeças, fo-
tos, academias e médicos. Em bre-
ve, a relação de todos os con-
veniados estará disponível na home page
da Aslemg, facilitando a consulta por
parte dos associados.
Novidades � Está sendo revista a
situação dos conveniados que não
pagam pró-labore. O pró-labore é
um percentual repassado à Associa-
ção, como forma de ressarcir o cus-
to de processamento da guia. Uma
importante mudança a ser incorpo-

rada em breve é a alternativa de
apresentação da carteirinha para pa-
gamento com dinheiro ou cheque.
Ao comprar um produto ou usar
o servidor que preferir apresentar
a carteira da Associação em vez de
usar uma guia, obterá condições
mais favoráveis de negociação em
custo e qualidade.

Números dos convênios
313 convênios cancelados por falta
de uso nos últimos 3 anos.
Atualmente, o associado dispõe de
1.450 convênios

O videoclube não pertence à As-
sociação, é uma entidade autônoma.
Muitos associados não são cotistas
do videoclube, e há cotistas que não
são associados da Aslemg. Atualmen-
te, a Aslemg cede ao videoclube o
espaço e dois empregados, que tra-
balham como atendentes.

Conforme compromisso as-
sumido durante a campanha, a dire-
toria está analisando a situação do
videoclube, para que os associados
não sejam prejudicados. A decisão
da diretoria será encaminhada aos
cotistas do videoclube. Estão sendo

estudadas duas possibilidades: a sepa-
ração ou a incorporação do videoclube,

objetivando, sempre, o bem-estar e os
interesses dos associados da Aslemg.

A Aslemg contará com um site na
Internet em breve, acessível de qual-
quer computador conectado à rede
mundial, dentro e fora da Assembléia.
No início será uma página mais in-
formativa: deveremos ter uma ver-
são eletrônica do jornal, a lista com-
pleta de conveniados � atualizada

sempre que um convênio for firmado
ou rompido �, demonstrativos
contábeis e financeiros e uma conexão
direta com a caixa postal da  ombudsman,
entre outras opções.

A subdiretoria de Informática já
está providenciando a contratação do
serviço, que poderá se pagar com a

venda de espaço publicitário da pá-
gina aos próprios conveniados. Este
tende a ser o canal mais ágil e im-
portante de divulgação de informa-
ções e conexão entre o associado e
a Associação, sobretudo quando al-
gumas formas de solicitação de ser-
viços estiverem disponíveis.

PSICOLOGIA CLÍNICAM A Q U I A G E M
T R A T A M E N T O
B I O M O L E C U L A R
M a s a r e n e

Rua Piaui, 1499 sala 06 - Funcionários
CEP 30.150-320 - Belo Horizonte-MG

Esteticista Facial Corporal

Tel.: 223-1025Cel.: 9977-3441

IVANA MARIA VITOR ALVES
Atende: Crianças
            Adulto
            Adolescente

Av. Álvares Cabral, 381 � sala 1301

222-0728
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Para comer bem é preciso ser feliz.
Ou será o contrário?

Não importa o que veio na frente,
se o ovo ou a galinha. O fato é que para
viver feliz devemos ter comida farta, sa-
borosa e nutritiva. E por outro lado, para
saborear a comida com gosto é neces-
sário paz de espírito.

Comer bem exige atenção, tranqüili-
dade, carinho consigo mesmo e com as
pessoas que trouxeram a comida à mesa.

A relação entre cantina e usuário é
de mão dupla. O esforço tem que ser
conjunto, em prol da qualidade de nos-
sos almoços, jantares e happy hours. Não

basta exigir bom atendimento, liberda-
de para comer tanto quanto se queira �
conquista reivindicada e atendida por esta
gestão �, ou preços baixos. Também é
fundamental que os usuários contribuam,
agindo de forma respeitosa e consciente,
no trato com os alimentos, o equipamento
e a equipe de trabalho.

Estamos todos indignados com os
baixos salários, os cinco anos sem rea-
juste, as mais despudoradas formas de
corrupção, a insegurança e o desrespeito
de que somos vítimas, enquanto cida-

dãos, trabalhadores e funcionários pú-
blicos. Há, enfim, motivos de sobra para
a tristeza e a raiva.

Só que os servidores da cantina tam-
bém vivem a mesma realidade, e são eles
que podem te deixar mais ou menos feliz
à mesa � o que depende, entre outras
coisas, da sua postura diante deles. O
profissionalismo não é incondicional, de-
pende também da atitude dos usuários
do serviço prestado.

Leonardo Noronha

Cantina
A Cantina é, de alguma forma, a

menina dos olhos da Associação. É o
serviço que atinge o maior número de
associados e é o mais essencial deles -
ao lado, talvez, dos convênios médi-
cos e odontológicos. Foram
introduzidas algumas mudanças no
aspecto alimentar, a cargo do
subdiretor Leonardo Noronha, com
base no que se pôde apurar pela caixa
de sugestões e pelo próprio traquejo
do subdiretor. O happy hour passou a
ter mesas na parte externa (a que dá
acesso ao segundo piso), modificação
bem recebida pelos freqüentadores. A
mesma mudança está sendo experi-
mentada para o almoço, com a saída
das catracas e a mudança de posição

do caixa. Este incorporará em breve
uma forma de identificação eletrôni-
ca, com base na carteira, que passará a
ser magnética. Há idéias em curso para

tentar diversificar e dar mais visibilida-
de aos serviços prestados pela lancho-
nete, espaço que tem potencial para
muito mais do que oferece hoje.

 A cantina prepara, diariamente, refeições para 500 pessoas no almoço e 70 no jantar

• TRATAMENTOS FACIAIS E CORPORAIS

HIDRATAÇÃO, REJUVENESCIMENTO, CELULITE,
GORDURA LOCALIZADA, DRENAGEM LINFÁTICA

PRÉ E PÓS-CIRÚRGICA

BANHO DE LUA, DEPILAÇÃO, MASSAGEM RELAXANTE

Dúvidas sobre que carreira seguir???

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL!

Opinião

Bela Face

Tel.: 275-3817 Rua Rodrigues Caldas, 726 sl. 1107
Santo Agostinho

CLÍNICA ESTÉTICA

Rua Matias Cardoso, 631/1903
Santo  Agostinho � Tel.: 291-0699  99820933

PSICOTERAPIA

ADULTO

E ADOLESCENTE

Psicóloga
ÂNGELA LOTT

� Entrevistas � Testes � Mercado de Trabalho
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Finanças

BALANCETE SINT ÉTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2000.

ATIVO 

Circulante 

Bancos/Aplic. Financeiras 299.234,93
Almoxarifado 20.194,75
Devedores Diversos 2.291.641,39
Fundo Fixo 789,75 2.611.860,82

Permanente  

Imobilizado 3.252.568,86

Despesas 

Despesas Administrativas 106.109,42
Despesas da Cantina 34.610,78 140.720,20

Total do Ativo 6.005.149,88

PASSIVO

Circulante 

Fornecedores 30.994,53
Salários a Pagar Adm./Cant. 18.263,85
Obrigações Sociais a Recolher 18.962,91
Financiamentos/Empréstimos 1.920.341,48
Credores Diversos 289.251,18 2.277.813,95

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio Social 3.610.442,81
Reservas 0,09 3.610.442,90

Receitas 

Receitas Administra tivas 89.851,23
Receita da Cantina 27.041,80 116.893,03

Total do Passivo 6.005.149,88

Belo Horizonte, 31 de Jane iro de 2000.

Lenilson Vie ira de Souza                          Carlos Roberto Miranda Maia
Presidente Executivo                                Diretor Financeiro

Urias Seda Martins Cesar Augusto Brum
Diretor Administrativo Contador – CRC.MG 50.729.0

Foi animadíssimo o encontro que reuniu as mães da Assembléia, no dia 16 de maio. Professores
de dança e música ao vivo, que incluiu a participação do Coral da Assembléia, deram o tom da

descontração e alegria.

Festa das mães

Área Médica
Flávio Aloísio Salim (Clínico-
cardiologista)
Rua Gonçalves Dias, 2904 � Santo
Agostinho � 337-7306

Lysia França (Ginecologia/
Obstetrícia)
Av. Francisco Sales, 1614/801 �
Santa Efigênia � 281-9630

Tomás Furtado Reis (Angiologista,
cirurgião cardiovascular)
Rua Matias Cardoso, 253 � Santo
Agostinho � 275-3681

Maria Elenir Ferreira Peret
(Oftalmologista)
Rua Major Lopes, 623/03 � São
Pedro � 201/0409/285-1502

Valéria Maria Sudário Pires
(Pediatra)
Rua Jacarina, 7 � Padre Eustáquio �
226-7627

Talulah Moreira Franco Mota
(Angiologista)
Av. Raja Gabaglia, 1011/106

Clarete Veloso Neves Garcia
(Ginecologia/Obstetrícia)
Av. Francisco Sales, 1614/01 Santa
Efigênia 281-9630

Eduardo Rossi Monteiro
(Neurologia, neurocirurgia,
eletroencefalograma)
Av. Amazonas, 2471/01 Santo
Agostinho � 3356999

Ana Cândida Ferreira Lima
(Pediatra)
Av. Francisco Sales, 1614/1604 �
Funcionários � 281-9660

Christiane Cota Vieira
(Reumatologista)
Av. Prudente de Morais, 901/902 �
Santo Antônio � 297-5892/
 495-2328

 Novos Convênios

Social
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BALANCETE SINT ÉTICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2000.

ATIVO 

Circulante 

Bancos/Aplic. Financeiras 524.647,68
Almoxarifado 22.046,58
Devedores Diversos 2.014.286,24
Fundo Fixo 789,75 2.561.770,25

Permanente  

Imobilizado 3.253.368,86

Despesas 

Despesas Administrativas 209.682,99
Despesas da Cantina 75.965,62 285.648,61

Total do Ativo 6.100.787,72

PASSIVO

Circulante 

Fornecedores 43.995,90
Salários a Pagar Adm./Cant. 23.257,51
Obrigações Sociais a Recolher 17.302,68
Financiamentos/Empréstimos 2.018.000,02
Credores Diversos 284.023,98 2.386.580,09

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio Social 3.392.942,81
Reservas 0,09 3.392.942,90

Receitas 

Receitas Administra tivas 250.020,20
Receita da Cantina 71.244,53 321.264,73

Total do Passivo 6.100.787,72

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2000.

Lenilson Vie ira de Souza                          Carlos Roberto Miranda Maia
Presidente Executivo Diretor Financeiro

Urias Seda Martins Cesar Augusto Brum
Diretor Administrativo Contador – CRC.MG 50.729.0

Finanças

Coral vai a São Lourenço

O Coral da Aslemg participou do �São Lourenço Internacional Choral Festival� , de 18 a 22 de
maio, em São Lourenço. À frente do coral, o maestro Guilherme Bragança

Dentistas
Viviane dos Santos (Clínica Geral)
R. Hermilo Alves, 332 � Santa Tereza �
467-4000

Keung Rui Lai (Ortodontia)
Av. Prudente de Morais, 287/703 �
Santo Antônio � 342-2421

Takeshi Kato Segundo (Periodontia,
implantes)
Av. Brasil, 248/801 � Santa Efigênia �
241-9808

Luciana Nunes Mamede (Clínica geral)
Av. Augusto de Lima, 407/1107 �
Centro � 274-9808

Alessandra Lúcio de Oliveira
(Ortodontia)
Av. Amazonas, 115/1511 � Centro �
274-8006 2748807

Leandro Freitas Rosa (Periodontia)
Rua Guajajaras, 910/1220 Centro
212 5976

Adriana Lacerda Santos Senabria
(Clínica)
Rua Henrique Dias, 365 � Ermelinda �
428 1333

Telma Gomes Cunha (Clínica)
Av. Álvares Cabral, 397/504 � Lourdes
� 222-3363

Maísa Silva (Clínica)
Av. João César de Oliveira, 1298/302 �
Eldorado � 353-1042

Daniela Vieira Mota de Carvalho
(Clínica)
Av. Prof. Mário Werneck, 1932/207 �
Buritis � 374-1419

Psicólogos
Zilda Maria Mendes de Abreu
Generoso
Av. Portugal, 4075/01 � Itapoã �
441-0705

Kellen de Castro Martins
Rua Professor Morais, 714/601 �
Funcionários � 282-4818

Maria Virgínia Barreto Fortes Ferreira
Rua Gonçalves Dias, 3035/405 � Santo
Agostinho � 337-7323

Marina Caldas Teixeira (Psicanalista)
Rua Grão Mogol, 689 � Carmo-Sion �
225-8301

Cooperar Psicologia e Sociedade
Av. Francisco Sá, 344 � Prado �
337-8693

Maria Elizabeth Vidigal P. Lucciola
Av. Afonso Pena, 4144/403 � Cruzeiro
� 225-1612

Mônica Maria Velloso Leão
Av. Afonso Pena, 4144/403 � Cruzeiro
� 225-1612

 Novos ConvêniosSocial
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Balancete sintético em 31 de março de 2000
Observações :

 Devedores diversos: inclui des-
conto em folha dos associados da
Aslemg (R$ 438.320,84); valores a rece-
ber de auxílios financeiros, adiantamen-
to de salário para funcionários da
Aslemg; vale refeição, despesas do as-
sociados no happy hour para descon-
to em folha, pró-labore de seguros

 Despesas administrativas: in-
clui folha de pagamento de pessoal
e seus encargos, manutenção em
equipamentos, aluguel, auxílio fune-

ral, consultoria, imóveis, despesas do
videoclube

  Financiamentos/emprésti-
mos: inclui empréstimo de Natal
(R$1.809.631.25) e financiamento de
veículos

 Receitas administrativas: inclui
contribuição dos associados, pró-
labore de convênios e de seguros, alu-
guel de imóveis e receitas financeiras
(juros sobre auxílios financeiros, sobre
aplicações financeiras e estorno de gui-
as), venda automática de bebidas e re-
ceitas do videoclube

Situação financeira
A Aslemg registrou,  prejuízo de
R$ 6.526,78 no  ano passado.
Embora tenha apresentado
resultados positivos nos últimos
anos, com a receita geral
superando a despesa, a associação
vinha sofrendo  prejuízos em
alguns setores. A receita da
cantina, por exemplo, vem
registrando queda desde 1996.
Em 1997, apresentou resultado
negativo. A despesa superou a
receita em cerca de R$ 47 mil. Em
1998, esse valor subiu para cerca
de R$ 183 mil, atingindo, em
1999, R$ 197 mil.
Os motivos são vários. Houve
redução da receita, com corte
parcial de fornecimento de
refeições para a Assembléia, a
redução da verba social e o corte
de repasses em subvenção pela
Assembléia. O preço da refeição
fornecida pela Aslemg não é
reajustado desde setembro de
1994, enquanto o custo dos
insumos no período continuou
subindo. Em outubro do ano
passado, houve também redução,
de R$ 4,44 para R$ 3,50 no preço
da refeição fornecida à
Assembléia, aos não associados e
aos visitantes. O valor para os
associados (R$ 2,20) não sofreu
alteração.
Outra grande fonte de gastos é a
área do Buritis, cuja despesa
mensal é alta, sem produzir uma
receita siginificativa. A diretoria
está empenhada em modificar esta
situação, buscando reverter com
urgência os problemas localizados
para que a associação possa
cumprir seus objetivos,
preservando e aumentando seu
patrimônio.

BALANCETE SINT ÉTICO EM 31 DE MARÇO DE 2000.

ATIVO 

Circulante 

Bancos/Aplic. Financeiras 530.181,28
Almoxarifado 20.613,42
Devedores Diversos 1.784.913,57
Fundo Fixo 789,75 2.336.498,02

Permanente 

Imobilizado 3.299.647,86

Despesas 

Despesas Administrativas 325.265,33
Despesas da Cantina 120.862,29 446.127,62

Total do Ativo 6.082.273,50

PASSIVO

Circulante 

Fornecedores 44.505,05
Salários a Pagar Adm./Cant. 22.732,99
Obrigações Socia is a Recolher 20.576,02
Financiamentos/Empréstimos 1.854.973,61
Credores Diversos 289.611,96 2.232.399,63

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio Socia l 3.392.942,81
Reservas 0,09 3.392.942,90

Receitas 

Receitas Administrativas 337.264,35
Receita da Cantina 119.666,62 456.930,97

Total do Passivo 6.082.273,50

Belo Horizonte, 31 de Março de 2000.

Arlete das Mercês Ramirez Righi                           Rogério Gonçalves
Presidente Executiva                            Diretor Financeiro

Humberto Guerra Fernandes Cesar Augusto Brum
Diretor Administrativo Contador – CRC.MG 50.729.0

Patrimônio social
A evolução do patrimônio
social mostra a situação da
Associação ao longo dos anos.

A no V a lo r
1992 1 .606,70
1993 24 .077,10
1994 589 .560 ,22
1995 8 5 7 .5 94 ,14
1996 604 .880 ,12
1997 923 .931 ,02
1998 397 .794 ,39
1999 -  6526 ,78
T ota l 3 .392.942,81

Finanças
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O delicado tecido da adolescência

Inquilinos do tempo resgata a vida de
adolescentes no interior mineiro

Fora de Foco

O cineasta das fronteiras

Maria Coeli Simões Pires, servidora
aposentada da Assembléia, está de volta
à cena literária, com dois livros. �In-
quilinos do tempo�, seu primeiro ro-
mance, e �Despejo� (poesia) foram
lançados no dia 28 de abril, na Assem-
bléia. No romance, Coeli recria o en-
redo típico das relações de adolescen-
tes interioranos dos anos 60. O cená-
rio é sua cidade natal, o Serro. Em
�Despejo�, a autora registra a percep-

ção universal da mulher madura, em
versos livres e profundos, que são um
convite à interatividade. Coeli é autora
também de �Balaio de Taquara� e
�Serro�, ambos de poesia. Seus livros
são publicados pela Mazza Edições.

Os livros podem ser adquiridos
na Livraria Moura (Rodrigues Cal-
das, 174) ou na Livraria da Travessa
(Av. Getúlio Vargas, 1405 - Savassi).
Preço: R$ 15,00.

Esta coluna tratará de filmes cujo pouco destaque não fez jus à sua boa
qualidade. A idéia é deixar de lado o que já foi badalado pela mídia e que
tem público garantido no nosso videoclube. Contribuições são muito bem-
vindas: se você quer comentar/resenhar algum filme, lançamento ou não,
que �passou batido� e que merece ser visto, mande seu artigo para nós.

O diretor paulista Beto Brant,
revelado pelo curta-metragem, é
apontado como um dos principais
nomes da guinada positiva que o
cinema brasileiro deu na segunda
metade da década passada, já sem as
generosas asas da Embrafilme.
Brant estreou no longa em 97 com
�Os Matadores�, filme ambientado na
fronteira quase-sem-lei do Mato
Grosso do Sul com o Paraguai e que
tem como ponto de partida o encontro
numa boate de dois pistoleiros de
aluguel à espera de alguém que têm que
matar e não conhecem. A este eixo são
conectados vários flash-backs dispersos
no tempo, que vão se encaixando e
delineando um final surpreendente. A
atenção do espectador é mantida todo
o tempo, exatamente porque ele é
levado a construir mentalmente o
enredo a partir desta estrutura
descontínua. A fronteira geográfica
(Brasil/Paraguai, urbano/rural) funciona
como uma metáfora moral e
psicológica: há uma tensão todo o
tempo entre traição e lealdade, entre
vida e morte. E até entre ficção e
documentário. Destaque, dentro do
correto elenco de globais, para a ótima
atuação de Chico Diaz.
No ano seguinte saiu �Ação Entre
Amigos�, com orçamento (R$ 1,5
milhão, contra R$ 850 mil do
anterior) já perceptível desde os
apurados créditos iniciais ou com
tema mais abrangente e polêmico: a
reunião de quatro amigos e
companheiros de militância para
acertar as contas com o ex-policial do

Dops (Leonardo Villar) que os
torturou durante a ditadura e que
agora se acha radicado numa cidade
do interior de São Paulo. Ainda que sem
o brilho que a montagem dá a �Os
Matadores�, �Ação Entre Amigos�
consegue uma tensão elevada todo o
tempo, em grande medida pelo bom
desempenho de um elenco pouco
conhecido, recrutado da cena teatral
paulistana.
A despeito da temática diversa, ambos
os filmes são caprichados road movies à
brasileira, com papel fundamental dos
flash-backs na construção da trama. E
os dois mostram o quanto Beto Brant
entende de ritmo: o tempo inteiro ele
desenha o perfil psicológico dos
personagens, privilegia os diálogos
(sobretudo em �Os Matadores�),
contando com a inteligência do
espectador. Ele tem, é importante
lembrar, um excelente parceiro: o
escritor e jornalista Marçal Aquino,
autor do quase homônimo
�Matadores� (do livro �Miss
Danúbio�), conto que deu origem ao
primeiro filme, e do argumento de
�Ação Entre Amigos�. Aquino, que foi
ainda co-roteirista em ambos, engatilha
com Brant um terceiro trabalho. Autor
de estilo cada vez mais próprio, seus
três livros, que merecem ser lidos na
ordem em que foram escritos  �
exatamente porque permitem
acompanhar nitidamente esta trajetória
estilística  �, seriam uma boa aquisição
para o Clube do Livro da Biblioteca
da Assembléia.

Humberto Guerra

Toninho lança cd com música
renascentista

O cravista e arranjador
Antônio Carlos

Magalhães, o
�Toninho�da Diretoria
Legislativa, lançou seu

primeiro cd solo
�Sabará�, no dia 12 de maio, na Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, em Sabará.
O trabalho foi idealizado com o propósito

de contemplar as diversas influências
culturais européias dos séculos XVI a XVIII

na formação musical do nosso período
colonial. No cd está presente a música

renascentista espanhola, italiana, francesa
e holandesa, sem faltar, claro, a

contribuição portuguesa. Completando o
trabalho, uma fantasia do Padre José
Maurício e uma sonata integral para

teclado do período colonial, de autor
anônimo, encontrada em Sabará.

O cd pode ser adquirido com o próprio
Toninho, por R$ 15,00.

Box
·�Os Matadores�, Brasil, 1997,
1h31�. Direção de Beto Brant,

trilha sonora de André Abujamra,
fotografia de Marcelo Durst e

montagem de Willem Dias. Com
Murilo Benício, Wolney de Assis,

Chico Diaz, Adriana Stuart e
Maria Padilha.

·�Ação Entre Amigos�, Brasil,
1998, 1h16�. Direção de Beto
Brant, trilha sonora de André

Abujamra, fotografia de Marcelo
Durst e montagem de Mingo

Gattozzi. Com Leonardo Villar,
Zécarlos Machado, Cacá Amaral,

Carlos Meceni e
Genésio de Barros.

�As Fomes de Setembro�, Marçal
Aquino, Fundação Nestlé de

Cultura, 1991.
�Miss Danúbio�,

Marçal Aquino, Editora Página
Aberta, 1994.

 �O Amor e Outros Objetos
Pontiagudos�, Marçal Aquino,

Geração Editorial, 1999.

·
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Esportes

Futebol de Salão abre temporada esportiva

Futsal feminino
Estão abertas as inscrições para

formação de equipes de futsal
feminino. As interessadas podem

procurar a Ayecha, no ramal 5070.

Peteca � Iniciantes
O horário das quintas-feiras, de 19

às 21 horas, é destinado aos
petequeiros iniciantes, homens e

mulheres.
Cada associado tem direito a levar

um convidado.

Torneio de Peteca
Atenção petequeiros: Preparem-se!
Em agosto teremos o nosso Torneio

de peteca, para iniciantes e
�profissionais�.

Bar do ginásio
Os usuários do ginásio já estão

contando com aquele refrigerante e
com aquela cervejinha gelada após a

prática dos esportes.

Festa Junina
Vem aí a nossa festa junina. Tá

chegando a hora de comemorar
Santo Antônio, São João e São

Pedro. Fique de olho e participe.

Tabela do Torneio Aslemg 2000

1 ª R od a d a  2 0 /0 5 /2 0 0
10  h s 5  E stre las X R an ca  T o ko
11  h s In fo rm át ic a X E m b o lad o s
12  h s C o fa l X P o lic e  M e n

2 ª R od a d a  2 7 /0 5 /2 0 0 0
10  h s E m b o lad o s X C o fa l
11  h s R an ca  T o ko X P o lic e  M e n
12  h s 5  E stre las X In fo rm át ic a

3 ª R od a d a  0 3 /0 6 /2 0 0 0
10  h s R an ca  T o ko X In fo rm át ic a
11  h s 5  E stre las X C o fa l
12  h s E m b o lad o s X P o lic e  M e n

4 ª R o d ad a  1 0 /0 6 /2 0 0
10  h s In fo rm át ic a X P o lic e  M e n
11  h s 5  E stre las X E m b o lad o s
12  h s R an ca  T o ko X C o fa l

5 ª R od a d a  1 7 /0 6 /2 0 0 0
10  h s 5  E stre las X P o lic e  m en
11  h s In fo rm át ic a X C o fa l
12  h s R an ca  T o ko X E m b o lad o s

S em if ina l  0 1 /0 7 /2 0 0 0
10  h s 2 º  C o lo c a d o X 3 º  C o lo c a d o S F 01 X
11  h s 1 º  C o lo ca d o X 4 º  C o lo c a d o S F 02 X

F ina l 0 8 /0 7 /2 0 0 0
10  h s P erd ed o r S F 0 1 X P erd ed o r S F 0 2 X
12  h s V en c ed o r S F 01 X V en c ed o r S F 02 X

Começou no último dia 20, e vai
até o dia 8 de julho, o Torneio Interno
de Futsal da Aslemg/2000, com a par-
ticipação de seis equipes. Os jogos
acontecerão sempre aos sábados, a
partir das 10 horas.

O regulamento, aprovado no Con-
gresso Técnico do Torneio prevê, na
primeira fase, a disputa em chave úni-

ca, com todas as equipes jogando en-
tre si, classificando-se as quatro primei-
ras colocadas para a semifinal. As equi-
pes mais bem classificadas na primeira
fase terão a vantagem do empate nos
jogos da semifinal e final. A premiação
constará de troféus e medalhas a se-
rem oferecidos às equipes e atletas que
se destacarem dentro da competição.

Compareça ao ginásio da
Aslemg e prestigie o Torneio
de Futsal: Rua Manila, 425 � B.
Estrela Dalva � Telefone:
378.2219. Ponto de
referência: centro comercial
do Conjunto Habitacional
Estrela Dalva.

Jornal da Aslemg
Rua Dias Adorno, 300
Santo Agostinho � BH � MG
Tel.: 290-7900 � telefax: 292-6962

Bola pra frente


