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Nova Diretoria toma posse e reafirma
compromisso com os associados
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Aslemg participa do XV
Encontro da FENAL e

debate vários assuntos
de interesse dos

servidores

Administração da
cantina implementa
campanha contra o

desperdício de
alimentos

Associados se
divertem na Festa

Junina, que teve muita
música, comidas típicas

e brincadeiras
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Aslemg participa da
Copa do Rei

Confira também outras notícias sobre esporte

O presidente da Aslemg, Sebastião Aleixo
(de camisa branca), com  os atletas da Associação e os
ex-jogadores Reinaldo (5º da esq. para dir.), do Atlético
Mineiro e da seleção brasileira, e Joãozinho, do Cruzeiro/

MG (2º da esq. para dir.)
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Campo de futebol society
Para quem gosta de jogar o bom

futebol society no final de semana, uma
boa pedida é alugar um dos campos
da Liga Mineira de Futebol, Dom
Orione. O lugar é agradável e os cam-
pos são de ótima qualidade, com gra-
ma natural e tamanho ideal para dois
times de sete jogadores. Segundo
Rodrigo, responsável pelos campos, a
grama utilizada no local é a mesma
usada na Toca da Raposa, campo do
Cruzeiro.

O aluguel está em R$ 90,00 a hora.
A quadra fica na Avenida Expedicio-
nário Benvindo Belém de Lima, 713,
Bairro Ouro Preto, próximo ao
Carrefour Pampulha. Mais informa-
ções pelo telefone 3441-8199.

Ginásio Poliesportivo
Para os amantes do futebol de sa-

lão, vôlei, peteca, etc, temos aqui per-
to um dos melhores ginásios de BH,
o do Colégio Pio XII. O piso da qua-
dra é de primeiro mundo, com direito
a amortecedor e tudo mais. O preço
não é dos mais baixos, mas vale pela
qualidade. Para quem não se impor-
tar em pagar mais caro para jogar num
excelente lugar, vale a pena conferir.

O endereço é Rua Alvarenga Pei-
xoto, 1.715, Barro Preto. O ginásio
fica atrás do Colégio Pio XII, locali-
zado entre as avenidas Contorno e
Amazonas e o aluguel é R$ 90,00 a
hora. Telefone para contato: 3337-
6055

Ginásio da Aslemg
Uma opção mais barata é o giná-

sio da Aslemg, que fica no Buritis. A

Dicas de
Esporte

 Gilcemar
Couto de Araújo

quadra tem um tamanho excelente e
o piso é de paviflex. O preço é R$
35,00 a hora. Telefone para contato:
3378-2219, falar com Avelino ou
Júnior.

Se você tem uma boa dica de es-
porte, pode enviá-la para o e-mail
gilcemar@almg.gov.br. Ela poderá ser
publicada no próximo jornal da
Aslemg.

BALANCETE SINTÉTICO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2003
ATIVO

CIRCULANTE

Total Disponibilidades                                111.563,42

Total Devedores Diversos                           409.983,82

Adiantamentos                                             7.719,46
Total Almoxarifado                                       21.125,87             550.392,24

Permanente

Imobilizado           3.370.441,17

Despesas

Total Despesas Administração                     113.885,52

Total Despesas Cantina                                88.097,58

Total Despesas Lanchonete                           39.647,00

Total Despesas c/ Festas e Eventos                   730,00

Total Despesas c/ Buritis                               11.384,43

Total Despesas c/ Alemg                              30.284,78

Total Despesas c/ Videoclube                         5.527,66           289.556,97
TOTAL DO ATIVO         4.210.390,38
PASSIVO

CIRCULANTE

Total Depósito em Juízo                                    127,94
Total Fornecedores Diversos                          57.084,31

Total Obrig Sociais a recolher                        19.819,65

Total Financ/Empréstimos                              1.333,38

Total Créditos Diversos                                286.977,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.544.150,43
Receitas
Total Receitas        300.896,77
TOTAL PASSIVO        4.210.390,38

BELO HORIZONTE, 28 DE FEVEREIRO DE 2003
(a.) Élcio Costa Moreira (a.) Míriam Pimentel V. Araújo

(a.) Sebastião A. de souza Filho (a.) César Augusto Brum

Presidente Diretora Administrativa

Diretor Financeiro Contador - CRC-MG - 50.729/0

         365.343,18
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“Os membros da Comissão Eleitoral cons-
tituída para acompanhar as últimas eleições da
Aslemg vêm a público registrar seu agradeci-
mento a todos que colaboraram para o bom
andamento dos trabalhos, de modo especial à
equipe da Aslemg, que se desdobrou para aten-
der às demandas da comissão, bem como aos
associados que foram convocados para auxili-
ar durante o processo eleitoral.

Agradece, igualmente, a todos os integran-

tes das três chapas que procederam com urba-
nidade e respeito ao longo de todo o proces-
so, respondendo tempestivamente às convo-
cações, acatando as decisões da comissão e
contribuindo, assim, para o engrandecimento
da entidade.

A todos, muito obrigado!”

Luiz Antônio, Rômulo, Claudette,
 Angélica, Marcelo e Silvânio

Carta de agradecimento

Para enviar suas críticas e/ou
sugestões ao Jornal da Aslemg,
entre em contato pelo telefone

3337-7788

Anuncie no
Jornal da
Aslemg

3290-7900

A Diretoria

Novos tempos
Editorial

Em março, tivemos a eleição
da nova diretoria da Aslemg,
para o triênio 2003/2006. O
processo foi amplamente demo-
crático e contou com a partici-
pação de duas chapas, que ti-
nham, como compromisso bá-
sico, a transparência em suas
ações. A diretoria eleita assume,
portanto, o seu compromisso de
ampliar e melhorar o atendimen-
to ao associado e, também, de
buscar uma discussão política
mais sistemática para a Associa-
ção. O momento atual traz uma
nova realidade : já não são pos-
síveis entidades burocráticas,
subservientes e passivas. É ne-
cessário que a estrutura adminis-
trativa das entidades agregue
também atuação política; que
seus dirigentes  se posicionem
ética e autonomamente em seu
relacionamento com as Mesas
Diretoras e que os associados se
tornem ativos participantes de
todo o processo.

Novos tempos, que ficaram
evidenciados quando participa-
mos, em junho, do XV Encon-
tro da Fenal, no qual foram tra-
tados temas de suma importân-
cia para o conjunto do funcio-
nalismo, com destaque para a
reforma da previdência. Depois
de expor sobre a cultura previ-
denciária brasileira e o modelo
de reforma previdenciário ado-
tado em outros países da Amé-
rica Latina, o consultor José Pra-
ta Araújo (vide páginas 6 e 7

deste jornal) desiludiu-nos ao
mostrar que, com a PEC-40, os
servidores públicos só terão pre-
juízos, como a unificação do teto
de aposentadoria em R$
2.400,00 (valor atual), o fim da
integralidade e o aumento da
idade mínima necessária à apo-
sentadoria.

Outro tema tratado diz res-
peito ao atual quadro político
brasileiro, a partir do resultado
eleitoral de 2002, com vitória
petista para o Governo Federal
e divisionismo, com tendência
oposicionista, nos Estados. Com
isso, segundo o expositor, pro-
fessor Altamiro Borges, é neces-
sário que as Entidades de classe
saiam de seu discurso meramen-
te corporativista para um
posicionamento mais amplo,
mais social, combinando pressão
política com apresentação de
propostas.

Esta é a visão da nova dire-
toria da Aslemg. Desejamos tor-
nar a nossa Associação uma real
entidade de classe, politizada e
preparada para bem defender os
interesses de seus associados, ao
mesmo tempo em que a eles ofe-
rece serviços de qualidade.

Este é o nosso ideal. E é, mi-
rando nele, que vamos PROS-
SEGUIR em nossa jornada.
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O time de futebol da Aslemg
participou da Copa do Rei a convi-
te do ex-jogador Reinaldo, que tam-
bém organizou a competição. Os
jogos aconteceram nos meses de
abril e maio.

Segundo Gilcemar de Araújo,
diretor de Esportes da Aslemg, a
equipe ficou surpresa com o convi-
te. “Não tínhamos um time defini-
do para esse tipo de competição.
Aceitamos o convite do Reinaldo e
rapidamente montamos uma equi-
pe para entrar na Copa. Foi tudo
muito corrido”, explicou.

Participaram da competição os
jogadores: Jonh, Paulo Tarso,

Márcio Marra, Salazar,
Adalberto, Adilson, Cé-
sar, Gilcemar, Evandro,
José Reinaldo, Ricardo
Moreira, José Alcione,
Hildemar, Juarez, Mário,
Guto, Pimenta, Maurício
Trigueiro, Cássio, Godoy,
Toninho, Ulisses e Ra-
phael. Atualmente, o res-
ponsável pelo time é Can-
dinho.

Após o término da
Copa do Rei, a diretoria de
Esportes já está pensando
em novas atividades, como o tor-
neio de futebol de salão da Aslemg,

Equipe da Aslemg
participa da Copa do Rei

Já está na fase final a reforma
da quadra da Aslemg, localizada no
Bairro Buritis. Segundo a diretoria
de Esportes da Associação, o bar
do ginásio vai ser transferido para
a parte interna da quadra, possibi-
litando aos clientes assistirem aos
jogos, o que não acontecia antes
porque o bar ficava na área externa.

Além da reforma, a nova dire-
toria estará realizando uma pesqui-
sa, por meio de formulário, para

Quadra da Aslemg passa por reformas
saber quais são as áreas
esportivas de maior inte-
resse dos associados.
Com isso, a Associação
quer fazer  novos investi-
mentos.

Estética Habitat do Corpo A Aslemg oferece aos seus associados vári-
os benefícios. Confira alguns:
• Dezenas de convênios que oferecem a como-
didade dos descontos em folha de pagamento;
• Guias de atendimento médico, retiradas pelo
associado, para pessoas que não sejam seus de-
pendentes;
• Agendamento de serviços de pequenos trans-
portes com a utilização da caminhonete F1000.
• Horário de funcionamento: de segunda a
sexta, das 8h às 18h/Cantina - de 11h às 14h/
Lanchonete - de 7h às 11h e de 13h30 às 19h

Conheça as vantagens de ser um
associado da Aslemg

O time de futebol da Aslemg, que disputou a Copa
do Rei, e o presidente Sebastião Aleixo (de branco)

Com as reformas, a
quadra da Aslemg

será uma opção ainda
melhor para os

associados

realizado anualmente na quadra do
ginásio do Buritis.

• Drenagem linfática corporal e facil, pré e pós operatório
• Tratamento corporal
• Tratamento fácil
• Atendimento Nutricional
• Tuina
• Shiatsu

Rua Matias Cardoso, 63 - sala 1.106 - Santo Agostinho - Fone: 3292-4093

*Desconto para
associados
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Aslemg tem nova diretoria
A nova diretoria da Aslemg, elei-

ta para o triênio 2003/2006 , tomou
posse no dia 20 de março, numa so-
lenidade realizada na cantina da
Associação. A eleição, que aconte-
ceu no dia 14 de março, foi dispu-
tada por duas chapas. O compro-
misso com a transparência  das
ações marcou o processo eleitoral.

A Chapa 1 - Prosseguir - foi a
vencedora, com 438 votos, de um
total de 831. Houve 28 votos nulos
e nove brancos.

A comissão eleitoral foi compos-
ta por Luis Antônio Ribeiro de
Freitas, Rômulo de Oliveira, Angé-
lica Testa Saab, Claudette Ferreira,
Marcelo Silveira Júnior e Silvânio
Viana Gomes.

 Os votos foram divididos nas
seguintes categorias:

• IPLEMG – 7
• Aposentados – 129
• Deputados – 2
• Quadro Suplementar – 42
• Função Pública – 227
• Efetivo – 269
• Recrutamento amplo – 155

A diretoria da Aslemg, que tomou posse em 20/03.
Em pé, da esq. para dir.: Marcos Levindo (conselheiro), Marco
Antônio Azzi (subdiretor de Convênios), João Batista Bastos

(conselheiro), Wladimir Rodrigues (diretor financeiro), Gilcemar
Couto (diretor de Esportes), Mauro Lúcio (conselheiro), Paulo César
Scofield (conselheiro), Hélder de Oliveira (subdiretor de Promoção
Social), Hildemar Falcão (conselheiro). Sentados, da esq. para dir.:

Renan Pinto (presidente do Conselho), Marinely de Paula (subdiretora
de Eventos), Míriam Pimentel (vice-presidente e diretora administrativa),
Maria Beatriz Chagas (conselheira) e Sebastião Aleixo (presidente)

Conheça as regras para
concessão de empréstimos

A Diretoria Executiva da
ASLEMG, em sua reunião do dia
29 de abril, estipulou as seguintes
regras para a liberação de emprés-
timo aos associados:

• Montante mensal disponível
para concessão de empréstimos:
R$ 6.000,00;
• Valor máximo individual de
empréstimo: R$ 300,00;
• Número máximo de parcelas:
02 (duas);

• Juros mensais: 1% a.m (um por
cento ao mês);
• Período de solicitação: a partir
do dia 1º de cada mês, por meio de
formulários numerados, até o limi-
te máximo do montante mensal dis-
ponível para este fim;
• Período de liberação:  a partir
do dia 1º de cada mês, consideran-
do-se a ordem dos pedidos, o limi-
te máximo do montante mensal e a
disponibilidade financeira da Asso-
ciação; e

• Requisitos para solicitação: não
ter pendências financeiras junto à
ASLEMG e possuir margem
consignável necessária para o des-
conto.

A Aslemg esclarece que somen-
te serão liberados auxílios financei-
ros por meio da guia. Não haverá
troca de cheques.

Quem estiver interessado pode
procurar a Secretaria da Associação.
Para mais informações, ligue 3290-
7900.
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A Aslemg solicitou à Diretoria de
Recursos Humanos e Administração de
Pessoal da Assembléia Legislativa
flexibilização na margem consignável,
através de modificação da deliberação
nº 2.325/2002, que estabelece novos li-
mites para o total de descontos permi-
tidos em folha de pagamento. Segundo
a deliberação, as consignações faculta-
tivas não podem ultrapassar 35% dos
proventos ou remuneração. Já a soma
dos descontos facultativos e compul-
sórios não pode exceder 65% do ven-
cimento.

A Aslemg possui, atualmente, cerca
de 1.700 associados. E para utilizar os
serviços da Associação, eles se valem
da retirada de “guias”, que serão utili-
zadas nos convênios firmados pela en-
tidade, com conseqüente desconto do
valor no contracheque do usuário.

Até a implantação das novas normas
da margem consignável, um dos servi-
ços mais procurados era o de drogari-
as, utilizado por cerca de 25% do total
dos usuários da Aslemg. Isso significa-
va o equivalente a quase 1.000 guias
mensais, com atendimento a mais de
400 associados/mês.

Com a implantação das novas nor-
mas da margem consignável, houve
uma diminuição acentuada na utiliza-
ção desse serviço, passando a um aten-
dimento de apenas 150 associados/mês.

Essa diferença se explica pelo fato
de existir, anteriormente, o código “Di-
versos” para alguns serviços prestados
pela Associação (dentre os quais se en-
contra o item “drogarias”), para os quais
não era levada em consideração a mar-
gem consignável do servidor-associado.

Com as novas regras, todos os des-
contos ficaram submetidos à existên-
cia da margem consignável. Ocorre, no
entanto, que as modificações foram fei-
tas sem uma fase de transição. Os ser-
vidores, portanto, ficaram sem um pra-
zo para se ajustarem às novas regras,
sendo que muitos deles, impossibilita-
dos de utilizar qualquer serviço da
Aslemg, por inexistência da margem ne-
cessária.

Isso tem gerado grandes transtor-
nos para a Aslemg e para seus associa-
dos. Agora, para ter certeza do repasse

Aslemg pede modificação para
a deliberação que define limites de

descontos em folha
dos valores, a Associação só libera as
guias após a consulta à margem consig-
nável do associado.

Por outro lado, o associado  se vê
limitado na utilização dos serviços da
Aslemg, mesmo em casos emergenciais
ou de compra de medicamentos. Bus-

cando uma solução satisfatória, a As-
sociação solicitou que fosse analisada
a possibilidade de modificação nas re-
gras para a margem consignável ou, ao
menos, de flexibilização, de modo que
o associado possa usufruir melhor dos
serviços de que a Associação dispõe.

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2003
ATIVO

CIRCULANTE

Total Disponibilidades                                115.735,42

Total Devedores Diversos                           427.940,09

Adiantamentos                                             4.270,78
Total Almoxarifado                                       14.739,07             562.685,31

Permanente

Imobilizado           3.361.021,18

Despesas

Total Despesas Administração                      51.227,46

Total Despesas Cantina                                43.668,74

Total Despesas Lanchonete                           20.283,43

Total Despesas c/ Festas e Eventos                   730,00

Total Despesas c/ Buritis                                5.841,78

Total Despesas c/ Alemg                              15.545,54

Total Despesas c/ Videoclube                         2.932,19           140.229,14
TOTAL DO ATIVO         4.063.935,63
PASSIVO

CIRCULANTE

Total Depósito em Juízo                                     127,94
Total Fornecedores Diversos                          50.665,93

Total Obrig Sociais a recolher                        22.886,73

Total Financ/Empréstimos                               2.666,71

Total Créditos Diversos                                293.618,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.544.150,43
Receitas
Total Receitas        149.819,53
TOTAL PASSIVO        4.063.935,63

BELO HORIZONTE, 31 DE JANEIRO DE 2003

(a.) Élcio Costa Moreira (a.) Míriam Pimentel V. Araújo

(a.) Sebastião A. de souza Filho (a.) César Augusto Brum

Presidente Diretora Administrativa

Diretor Financeiro Contador - CRC-MG - 50.729/0

       369.965,67
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A cantina da Aslemg recebe, di-
ariamente, cerca de 650 pessoas.
Por meio de um serviço cada vez
mais eficiente, a cantina procura
oferecer um atendimento de qua-
lidade, baseado num cardápio far-
to e variado, composto por ingre-
dientes indispensáveis a uma boa
alimentação. No entanto, a canti-
na tem enfrentado um problema
sério: o desperdício. Muitos clien-
tes “exageram”  na hora de servir
o prato, e a comida sobra.

As nutricionistas Perla Perez e
Celiana Martins, que comandam a
cantina da Aslemg há um ano e três
meses, esclarecem que na cozinha
há um controle rígido para evitar
o desperdício. “Existe um contro-
le de sobra na cozinha, mas, com
os clientes, não. Eles colocam mui-
ta comida no prato, mas acabam
não comendo tudo. As pessoas têm
mania de comer com os olhos”, ex-
plica Celiana.

Uma das medidas utilizadas pe-
los  funcionários da cantina para
evitar o desperdício é fazerem a
comida na medida em que vai aca-
bando a que está disponível no bal-
cão térmico.

“Não fazemos a comida toda de
uma vez, porque correríamos o ris-
co de desperdiçar. Fazemos aos
poucos, o que sobra e não foi utili-
zado volta para a geladeira. Assim,
podemos reaproveitar os alimen-
tos”, explica Perla Perez.

A equipe responsável pela can-
tina da Aslemg está empenhada na
luta contra o desperdício de ali-

mentos, um problema grave que
atinge todo o país. Atualmente, o
Brasil joga na lata do lixo, em ali-
mentos, o equivalente a R$12 bi-
lhões. Essa quantidade de comida
seria suficiente para alimentar cer-
ca de 30 milhões de pessoas ou 8
milhões de famílias durante um
ano inteiro.

Buscando uma alternativa, a ad-
ministração da cantina propôs um
trabalho de conscientização dos cli-
entes e funcionários sobre o des-
perdício e de esclarecimenhto so-
bre a importância da reeducação
alimentar. Esse trabalho será de-
senvolvido pelas estagiárias de nu-
trição Raquel Salim e Patrícia Mara,
que atuam na cantina. “As pessoas
precisam saber que comer muito
não é sinônimo de boa alimenta-
ção. Além do mais, no caso da can-
tina, causa o desperdício, porque
as pessoas não comem tudo o que
colocam no prato”, afirma Celiana.

Um dos alimentos mais desper-
diçados, segundo as responsáveis
pela cantina Aslemg, é a carne, pro-
duto que tem o maior custo para a
Aslemg. “Tem gente que coloca dois
tipos de carne no prato e acaba co-

Cantina busca alternativas para
enfrentar o desperdício de alimentos

mendo só um, e o que sobra vai para
o lixo. As pessoas enchem o prato
achando que estão com muita fome,
quando, na verdade, não estão tão
famintas”, explica Perla.

Além desse trabalho, a direto-
ria da Aslemg e a administração da
cantina estão buscando outras so-
luções para  acabar com o desper-
dício de alimentos.

Alimentação saudável

A cantina da Aslemg procura
oferecer aos seus clientes um car-
dápio variado e nutritivo. No car-
dápio, que é definido mensalmen-
te, há cinco tipos de saladas, frutas
variadas na sobremesa, dois ou
mais tipos de carne diariamente,
além do cuidado de não serem ser-
vidos mais de dois tipos de fritura
no mesmo dia. Segundo as
nutricionistas responsáveis, o cli-
ente tem à sua disposição alimen-
tos que garantem a ele uma alimen-
tação saudável.

Além dos almoços diários, a
equipe da cantina da Aslemg tam-
bém é responsável pelo cardápio
dos eventos da Associação.

Novos Convênios

• Portal Turismo - Agência de
viagem
• Dr. Rogério Henrique Pereira
Laviola -     Ortodontia e ortopedia
facial
• Santorini Stúdio e Beleza Ltda. -
Salão de Beleza
• Dra. Flávia Lílian Braga Morais -
Odontopediatria
• Visor Ótico Ltda. - Ótica
• New Image Ltda. - Revelação
Fotográfica

Documentos necessários para
credenciamento de Pessoa Física

• Carta Proposta
• Carteira de Identidade Profissional
• CPF
• Comprovante de endereço
• Curriculum
• ISSQN (Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza)
• Certidão do Conselho Regional
• Alvará de localização

O profissional deverá ter mais de 3 anos de formado. A taxa de adesão é de
½ salário mínimo e a taxa administrativa de 5% . Mais informações: 3290-7900.

Fabiana Lima Duarte
(fisioterapeuta)

Rua Matias Cardoso, 63
sala 1.106 - Santo Agostinho
Fone: 3292-4093
*Desconto para associados
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Ações da Aslemg
tramitam na Justiça

1. Prelegis

Em 8 de abril de 2003, a ASLEMG,
representando parte de seus associa-
dos, através do Dr. Geraldo José
Procópio, ajuizou Ação de Indeniza-
ção c/c Pedido de Dano Moral contra
o Estado de Minas Gerais, IPLEMG e
a mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, distribuída à
2ª Vara da Fazenda Estadual, sob nº
024.03.965.474-4, objetivando a con-
denação dos réus à restituição dos va-
lores diferenciais, pagos a menor, quan-
do da extinção do PRELEGIS e, ain-
da, uma quantia a ser arbitrada a título
de dano moral.

Ao despachar a inicial, o MM. Juiz
da 2ª da Vara da Fazenda Estadual a
indeferiu liminarmente, dando pela
extinção do processo, sob o fundamen-
to de que a ASLEMG não tinha legiti-
midade para representar em juízo seus
associados, por não se cuidar, na espé-
cie, de defesa da categoria, mas de al-
guns associados.

No prazo legal, a ASLEMG opôs
Embargos Declaratórios à sobredita
decisão, sob o fundamento de omis-
são, tendo os mesmos sido rejeitados.

Ato contínuo, a ASLEMG interpôs
Recurso de Apelação contra a senten-
ça extinta do processo, aduzindo, fun-
damentalmente, sobre a existência de
duas espécies de ações previstas no art.
5º, XXI, da Constituição Federal, sen-
do uma em que a associação age em
nome próprio, em defesa da categoria,
com dispensa, inclusive de autorização
dos associados. E, outra, como a ação
em tela, em que a associação defende
interesse de parte dos associados, na
condição de sua representante, medi-
ante prévia autorização destes, conce-
dida em assembléia extraordinária e
ratificada individualmente pelos asso-
ciados integrantes da relação proces-
sual, com a respectiva nomeação e qua-
lificação.

Esclareceu a ASLEMG que esta
última era a situação dos autos, pedin-

do, pois, ao Tribunal de Justiça a cas-
sação da decisão de primeiro grau, com
retorno dos autos à instância de ori-
gem, para processamento da ação.

Valendo-se do dispositivo do art.
296 do CPC, a ASLEMG requereu ao
digno magistrado sentenciante o exer-
cício do juízo de retração, ou seja, que
o mesmo, após análise das razões
recursiais, pudesse reconsiderar a sua
decisão e deferir consequentemente a
inicial.

Depois de apurada análise da ma-
téria, o Dr. Pedro Carlos Bittencourt
Marcondes, juiz titular da 2ª Vara da
Fazenda Estadual, exercendo o juízo
de retratação como requerido, houve
por bem receber a apelação e reconsi-
derar a sua decisão, para deferir a ini-
cial e determinar, como de fato deter-
minou, a citação de todos os réus.
N.º DO PROCESSO: 024.03.965474-4
TRAMITAÇÃO: 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica Estadual da Comarca de Belo Ho-
rizonte

2. IPSEMG

Através do Dr. José Fernando Cha-
ves, a ASLEMG impetrou, contra o
IPSEMG, ação civil pública para dis-
cutir a ilegalidade da cobrança, por
aquela autarquia, da contribuição com-
pulsória para custeio do sistema de saú-
de (3,2% para o IPSEMG-SAÚDE),
sendo que foi indeferido, de início, o
pedido da liminar para depósito judi-
cial das contribuições em questão,
mantendo-se seu indeferimento no
Agravo de Instrumento (nº 335555-9-
00), apresentado pelo advogado da As-
sociação na ação.

No momento, o recurso sobre o
indeferimento da liminar encontra-se
no Tribunal de Justiça, à espera de jul-
gamento.
Nº DO PROCESSO: 024.03.940572-5
TRAMITAÇÃO: 4ª Vara de Feitos Tribu-
tários do Estado
SITUAÇÃO ATUAL: carga para o Minis-
tério Público

3. URV

Ajuizada em 20/12/2002, através
do Dr. Humberto Lucchesi, a ação de
cobrança da URV continua em
tramitação, com a réplica à contesta-
ção da afirmação da Assembléia
Legislativa de não ter condições finan-
ceiras para efetivar o pagamento, em-
bora reconhecendo o direito dos ser-
vidores.
Nº DO PROCESSO: 024.028.79659-7
TRAMITAÇÃO: 3ª Vara da Fazenda Pú-
blica da Comarca de Belo Horizonte
SITUAÇÃO ATUAL: fase de instrução

4. Recomposição Salarial

Ajuizada em 12/11/2002, através
do Dr. Humberto Lucchesi, a ação
solicitando recomposição salarial nos
termos do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal já teve sua fase
de instrução concluída, com possibili-
dade de proferimento da sentença até
final de junho, segundo estimativa do
Dr. Humberto.
Nº DO PROCESSO: 024.028.59299-6
TRAMITAÇÃO: 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica e Autarquias Estaduais da Comar-
ca de Belo Horizonte
SITUAÇÃO ATUAL: fase de proferimento
de sentença

5. Imposto de Renda - Mandados
de Segurança Coletivo Contra a
Receita  Federal

• 1º Mandado (nº 2000.38.00025725-
1) - A última movimentação que cons-
ta no site da Justiça Federal (Tribunal
Regional Federal - 1ª Região) é do dia
9/5/2003, com o recebimento do pro-
cesso na Subsecretaria de Recursos da
Presidência.
• 2º Mandado (nº 2000.38.00041849-5)
- A última movimentação que consta no
site da Justiça Federal (Tribunal Regio-
nal Federal - 1ª Região) é do dia 29/5/
2003, com a inclusão do processo na
pauta de julgamentos do dia 17/6/2003.
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Aslemg participa do
XV Encontro da Fenal

Com a abordagem de vários assun-
tos relevantes para os servidores - como
a reforma da Previdência e o novo qua-
dro político do país - foi realizado em
São Paulo o XV Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Fe-

Os servidores dos Poderes Legislativos
Estaduais e do Distrito Federal, reunidos em
seu XV Encontro Nacional, promovido pela
Federação Nacional dos Sindicatos e Asso-
ciações dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal
– FENAL, no período de 11 a 13 de junho
de 2003, na cidade de São Paulo, resolvem
adotar as seguintes resoluções:

1. Frente à expectativa positiva para o movi-
mento sindical e para os servidores públicos
com a eleição do primeiro governante oriun-
do das lutas sociais na história nacional,
sentimo-nos surpresos e traídos com a pos-
tura intransigente que esse governo adotou
no encaminhamento do projeto de Reforma
da Previdência.

Em primeiro lugar surpresos, porque esse
governo deveria manter seu compromisso
histórico, político e eleitoral com a agenda
de desenvolvimento econômico independen-
te do Brasil, com a defesa dos direitos soci-
ais e trabalhistas e do fortalecimento do Es-
tado como agente da promoção da inclusão
social, da promoção da cidadania, da igual-
dade e da justiça. Todavia, ao invés disso, o
governo mantém a agenda de prioridades do
projeto político derrotado nas últimas elei-
ções, elegendo a estabilidade financeira a
qualquer custo, o superávit primário e o cum-
primento dos compromisso financeiros in-
ternacionais com prioridades. Infelizmente,
verifica-se que esse é o caráter do projeto de
reforma previdenciária encaminhado pelo
governo ao Congresso Nacional. O governo
perde a oportunidade de colocar em discus-
são uma reforma da Previdência pautada pelo
interesse dos trabalhadores e do serviço pú-
blico de qualidade, para transformá-la em um
problema exclusivamente financeiro. O im-
portante para o projeto nacional não é o equi-
líbrio orçamentário do sistema previdenciá-
rio, mas sim a construção de uma Previdên-
cia Pública que se aperfeiçoe como mecanis-
mo de justiça e inclusão social.

deral (Fenal). A Aslemg participou ati-
vamente do Encontro, representada pelo
presidente Sebastião Aleixo e pela dire-
tora administrativa Míriam Pimentel. O
evento, realizado pela Afalesp e
Sindalesp, aconteceu nos dias 11, 12 e
13 de junho. Houve vários debates que

enfocaram diagnósticos e propostas so-
bre a reforma da Previdência, o novo
quadro político e o papel dos sindica-
tos e associações de servidores, plane-
jamento estratégico para as entidades de
classe e negociação coletiva de trabalho
no setor público.

Carta de São Paulo

Em segundo lugar, sentimo-nos traídos
porque as forças vitoriosas nas últimas elei-
ções sempre foram as referências políticas na
defesa dos serviços públicos e dos direitos
dos servidores, tendo sido os principais res-
ponsáveis por impedir que o mesmo projeto
hoje discutido fosse implementado no pas-
sado recente. Não há como aceitar tal mu-
dança de posição. Ainda que a nova situação
- ser governo - possa inevitavelmente levar a
novas reflexões e novos pontos de vista, isso
não pode significar abandonar princípios e
compromissos assumidos com a população
brasileira.O governo precisa cumprir o pro-
grama eleito, consagrado pelo sufrágio, pela
vontade popular. De forma alguma aceitamos
que, agora, esse programa seja substituído pela
agenda ditada pelo capital internacional e pe-
los interesses econômicos.

Assim sendo, os servidores dos Poderes
Legislativos firmam sua posição no seguinte
sentido:
• radicalmente contra a PEC 40;
• imediata interrupção da tramitação da PEC
40, com vistas à realização de uma rigorosa
auditoria independente do Sistema Previden-
ciário, e abertura de um real e amplo debate
com a sociedade brasileira sobre o modelo
de previdência que melhor atenda aos inte-
resses do conjunto dos trabalhadores dos se-
tores público e privado;
• em defesa de uma reforma previdenciária
que tenha como objetivo o fortalecimento da
Previdência Social Pública, com base na ges-
tão democrática, com participação paritária
dos trabalhadores e sem fins lucrativos; vi-
sando à ampliação dos benefícios e à unifica-
ção dos sistemas previdenciários, sem preju-
ízos e sem a perda dos direitos dos servido-
res públicos e trabalhadores da iniciativa pri-
vada.

2. No que se refere às reformas Trabalhista e
Sindical, reafirmamos nossas posições:
• pela imediata retirada da PEC 29 (reforma
sindical), para ampla discussão do seu con-

teúdo com o movimento sindical, em
particular do serviço público;
• em defesa dos direitos dos trabalhado-
res, conquistados ao longo de uma his-
tória de lutas, da qual o Presidente Luís
Inácio Lula da Silva é personagem des-
tacado;
• pela regulamentação do direito de ne-
gociação coletiva de trabalho no setor pú-
blico e do direito de greve dos servido-
res, previsto no artigo 37, VII, da Cons-
tituição Federal, com vistas à garantia do
seu efetivo exercício.

Nesse sentido, o movimento sindi-
cal espera ter o espaço e as condições
necessárias para ter papel decisivo na
construção do novo modelo sindical, que
garanta a todos os trabalhadores dos se-
tores público e privado, urbano e rural,
os instrumentos para defesa, manuten-
ção e ampliação de seus direitos, com
base nos princípios de liberdade e auto-
nomia sindical.

3. Os servidores dos Legislativos Esta-
duais esperam também, ansiosamente,
que o Governo Federal coloque em prá-
tica, o mais rapidamente possível, o pro-
grama de desenvolvimento econômico
e promoção da justiça social que o leva-
ram à vitória eleitoral. Não somente es-
peram, como estarão a postos para con-
tribuir e cobrar o cumprimento dessa
agenda social, em contraposição à onda
neoliberal que tem sido imposta ao povo
brasileiro nos últimos anos.

Contra a ideologia hegemônica do
mercado, reafirmamos nosso compro-
misso com um projeto popular, nacio-
nal-desenvolvimentista, de conteúdo so-
cial, que venha possibilitar a construção
de um Brasil verdadeiramente indepen-
dente, economicamente forte, socialmen-
te justo e politicamente democrático.

São Paulo, 13 de junho de 2003
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A diretoria do Videoclube está
oferecendo uma promoção tenta-
dora: é a campanha “Faça do seu
amigo um associado do Videoclu-
be”. Ela prevê a aquisição de cotas
em condições mais facilitadas, e tem
como objetivo divulgar as vanta-
gens de ser um associado do
videoclube.

Todos os cotistas e funcionári-
os da Assembléia podem participar
da campanha. O cotista que indi-
car um funcionário que venha a
comprar uma cota irá ganhar um
mês de isenção da mensalidade do
videoclube.

A cota teve seu valor atualizado

Videoclube oferece
promoções para associados

para R$180,00 (cento e oitenta re-
ais), mas, com a promoção, poderá
ser adquirida por R$150,00 (cento
e cinqüenta reais). Esse valor pode
ser dividido em até dez parcelas,
com a autorização de desconto em
folha. Com isso, o videoclube es-
pera aumentar sua receita e melho-
rar o padrão de qualidade dos pro-
dutos e serviços.

Os associados e outros interes-
sados podem conferir a lista de fil-
mes disponíveis no videoclube pelo
site www.aslemg.org.br.

Festa Junina empolga associados

A festa junina da Aslemg,
que aconteceu no dia 27

de junho, foi um grande suces-
so. A decoração, com muitas co-
res, deu o tom animado da fes-
ta, que reuniu muitos partici-
pantes.  A banda Êxito fez uma
bonita apresentação e levou todo
mundo para a dança.

Os associados também pude-

ram apreciar comidas e bebi-
das típicas.

A criançada também se di-
vertiu a valer, com muitas
brincadeiras e jogos.

O sucesso foi tão grande
que, depois da festa, muitas
pessoas ligaram para a
Aslemg parabenizando a di-
retoria pela beleza do evento.

No videoclube, os associados
podem escolher vários filmes
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Remédio amargo na previdência

A Proposta de Emenda Cons-
titucional remetida pelo go-

verno Lula ao Congresso Nacio-
nal muda profundamente a situa-
ção previdenciária dos servidores
públicos. Já para os trabalhadores
do setor privado, a mudança é pon-
tual na questão do teto de benefí-
cios.

Veja a seguir, item a item, as
propostas contidas na Emenda
Constitucional.

• Teto unificado em R$ 2.400,00
Para os novos servidores, admi-

tidos a partir da publicação da
Emenda Constitucional, o teto de
benefícios (aposentadoria, pensão,
etc) será igual ao do INSS, que está
sendo fixado em R$ 2.400,00.
Quem receber acima deste valor,
se quiser melhorar o valor do be-
nefício, terá que aderir a um regi-
me de previdência complementar
(fundo de pensão).

Já para os atuais servidores po-
derá ser aplicado o teto de R$
2.400,00 somente mediante sua
prévia e expressa opção, desde que
instituído o regime de previdência
complementar.

Os militares e os parlamentares fica-
ram de fora do teto de R$ 2.400,00 e
poderão constituir regimes próprios com
regras específicas de acesso aos benefícios.

• Regime de previdência com-
plementar

Na previdência complementar,
a Proposta de Emenda Constitu-
cional efetua duas mudanças. Pri-
meira: serão revogadas as disposi-
ções que prevêem a necessidade de
uma Lei Complementar federal
para fixar as regras gerais da pre-
vidência complementar dos servi-

dores, o que significa que o PL-9
não interessa mais ao governo fe-
deral, ficando cada ente estatal en-
carregado de regulamentar sua pre-
vidência complementar. Segunda:
a previdência complementar será
acessível aos servidores de cargos
efetivos, mas também aos servido-
res não efetivos (celetistas, servi-
dores de recrutamento amplo, tem-
porários, etc).

• Fim da aposentadoria integral
Se aprovada, a Emenda Consti-

tucional acaba com a possibilida-
de de integralidade da aposentado-
ria para os atuais e novos servido-
res. A aposentadoria será calcula-
da, não com base na última remu-
neração, como atualmente, mas
com base na média das contribui-
ções de toda a vida contributiva,
seja no setor público ou privado.
Este é o dispositivo da Emenda
Constitucional mais prejudicial aos
atuais servidores.

• Pensão será, no máximo, de
70%

A lei disporá sobre os critérios
de concessão do benefício de pen-
são por morte, que será de até 70%
do valor dos proventos do servi-
dor falecido, podendo tal lei fixar
percentuais ainda inferiores para
determinados pensionistas, por
exemplo, os mais jovens. E mais:
os 70% incidirão não sobre a últi-
ma remuneração, mas sobre a mé-
dia salarial histórica, o que arrocha-
rá ainda mais o valor da pensão.

• Aumento da idade mínima
para a aposentadoria

A Proposta de Emenda Consti-
tucional acaba com a regra de tran-

sição para a aposentadoria propor-
cional para os servidores admiti-
dos até 16-12-98.

Para a aposentadoria, os servi-
dores, pela Emenda Constitucio-
nal, terão que observar os critéri-
os mínimos da aposentadoria in-
tegral das atuais regras de transi-
ção, que, como veremos, se torna-
rá aposentadoria proporcional: a –
idade de 53 anos, se homem, e de
48 anos, se mulher; b - tempo de
contribuição de 35 anos, se ho-
mem, e de 30 anos, se mulher; c –
pedágio de 20% sobre o tempo que
faltava para completar o tempo de
contribuição em 16-12-98; d - cin-
co anos no cargo efetivo.

O que era aposentadoria inte-
gral nas regras de transição, basea-
da em idade mínima, tempo de
contribuição e cumprimento de pe-
dágio, vira agora, com a Proposta
de Emenda Constitucional, apo-
sentadoria proporcional baseada
somente na idade. Assim, o servi-
dor que cumprir todos esses crité-
rios mínimos para a aposentado-
ria, se optar por antecipar sua apo-
sentadoria em relação à idade pre-
vista nas regras permanentes – 60
anos de idade, se homem, e 55 anos
de idade, se mulher – terá os seus
proventos de inatividade reduzidos
em 5% para cada ano antecipado,
até o limite de 35%. Vale ressaltar
que esses redutores incidirão não
sobre a última remuneração, mas
sobre a média salarial histórica.
Será, portanto, a aposentadoria
proporcional da proporcional.

• Aposentadoria dos professores
O Ministério da Previdência So-

cial chegou a realizar estudos para
acabar com a aposentadoria ante-

Buscando ampliar a discussão sobre a reforma da Previdência - que trará mudanças significativas para os servidores - o Jornal
da Aslemg publica, nesta edição, artigo do economista José Prata Araújo, um dos grandes especialistas sobre o assunto no Brasil
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cipada dos professores aos 55 anos
de idade e 30 de contribuição, se
homem, e aos 50 anos de idade e
25 de contribuição, se mulher, mas
acabou recuando, devido ao forte
impacto negativo que teria neste
segmento dos servidores.

A regra de transição do profes-
sor para a aposentadoria integral
foi mantida. Mas, para cada ano de
antecipação da aposentadoria em
relação aos 55 anos de idade, se
professor, e 50 anos de idade, se
professora, os proventos de apo-
sentadoria serão reduzidos em 5%,
até o limite de 10%, devido à ida-
de mínima na regra de transição,
que é de 53 anos de idade, se ho-
mem, e de 48 anos de idade, se
mulher.

• Forma de reajuste dos benefí-
cios

São fixadas duas formas de re-
ajuste dos benefícios dos aposen-
tados e pensionistas daqui em di-
ante. Para os atuais aposentados e
pensionistas e para quem tem di-
reito adquirido, valerá a paridade,
sendo-lhes repassados os reajustes
concedidos aos servidores da ati-
va. No caso dos atuais e futuros
servidores valerá o reajuste pela in-
flação, pois, não sendo a aposen-
tadoria integral, não haverá como
falar em paridade, já que os bene-
fícios perderão a vinculação com
a remuneração dos servidores em
atividade.

• Contribuição servidores ativos
Os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios instituirão contri-
buição, cobrada de seus servido-
res, para o custeio, em benefícios
destes, do regime próprio de pre-

vidência, cuja alíquota não será in-
ferior à contribuição dos servido-
res titulares de cargos efetivos da
União, que é de 11%. Assim, em
Minas Gerais, se aprovada a Emen-
da Constitucional, a contribuição
dos servidores ativos passará dos
atuais 8,3% para 11%.

• Contribuição de aposentados
e pensionistas

Foram definidas duas faixas de
isenção para a cobrança de aposen-
tados e pensionistas: a – os servi-
dores aposentados e os pensionis-
tas, bem como os que têm direito
adquirido, contribuirão para o cus-
teio do regime próprio de previ-
dência com 11% sobre a parcela
dos proventos que supere o limite
de isenção do Imposto de Renda
(atualmente é de R$ 1.058,00); b –
para os atuais e futuros servidores,
quando se aposentarem, incidirá
contribuição sobre os proventos de
aposentadoria e pensões concedi-
das pelo regime próprio de previ-
dência que superem o limite de R$
2.400,00.

• Única unidade gestora
Fica vedada a existência de mais

de uma unidade gestora da previ-
dência dos servidores em cada ente
estatal. Se isso for aprovado, cabe-
rá ao Poder Executivo, através da
Secretaria de Recursos Humanos
ou do IPSEMG, gerir a previdên-
cia dos servidores dos Três Pode-
res.

• Teto geral para remuneração
e benefícios

Até que seja fixado o valor do
teto salarial em lei, será considera-
do o valor da maior remuneração

atribuída por lei na data da entra-
da em vigor da Emenda a Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal,
a título de vencimento, de repre-
sentação mensal e da parcela rece-
bida em razão do tempo de servi-
ço, que equivale a R$ 17.170,00,
aplicando-se como limite, nos Es-
tados, a remuneração do governa-
dor (Poder Executivo); deputado
estadual (Poder Legislativo) e
desembargador (Poder Judiciário).
A Emenda Constitucional prevê
que neste caso o direito adquirido
não poderá ser invocado e o teto
valerá de imediato para servidores
ativos, aposentados e pensionistas,
o que, com certeza, levará a mui-
tas demandas judiciais contra os
governos.

• Direito adquirido
É assegurada a concessão de

aposentadoria e pensão, a qualquer
tempo, aos servidores públicos ti-
tulares de cargos efetivos, bem
como aos seus dependentes que,
até a data da publicação da Emen-
da Constitucional, tenham cumpri-
do os requisitos para obtenção des-
ses benefícios, com base nos crité-
rios da legislação então vigente. É
bom esclarecer: direito adquirido
não significa que o servidor deva,
para garanti-lo, requerer imediata-
mente a aposentadoria. Se o servi-
dor tem direito adquirido, pode
requerê-lo a qualquer tempo. Daí
porque não tem sentido uma cor-
rida à aposentadoria, pois uma de-
cisão apressada pode implicar pre-
juízos elevados para os servidores.

José Prata Araújo
Economista e especialista

em previdência pública
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Aslemg participa do
XV Encontro da Fenal

Com a abordagem de vários assun-
tos relevantes para os servidores - como
a reforma da Previdência e o novo qua-
dro político do país - foi realizado em
São Paulo o XV Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Fe-

Os servidores dos Poderes Legislativos
Estaduais e do Distrito Federal, reunidos em
seu XV Encontro Nacional, promovido pela
Federação Nacional dos Sindicatos e Asso-
ciações dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal
– FENAL, no período de 11 a 13 de junho
de 2003, na cidade de São Paulo, resolvem
adotar as seguintes resoluções:

1. Frente à expectativa positiva para o movi-
mento sindical e para os servidores públicos
com a eleição do primeiro governante oriun-
do das lutas sociais na história nacional,
sentimo-nos surpresos e traídos com a pos-
tura intransigente que esse governo adotou
no encaminhamento do projeto de Reforma
da Previdência.

Em primeiro lugar surpresos, porque esse
governo deveria manter seu compromisso
histórico, político e eleitoral com a agenda
de desenvolvimento econômico independen-
te do Brasil, com a defesa dos direitos soci-
ais e trabalhistas e do fortalecimento do Es-
tado como agente da promoção da inclusão
social, da promoção da cidadania, da igual-
dade e da justiça. Todavia, ao invés disso, o
governo mantém a agenda de prioridades do
projeto político derrotado nas últimas elei-
ções, elegendo a estabilidade financeira a
qualquer custo, o superávit primário e o cum-
primento dos compromisso financeiros in-
ternacionais com prioridades. Infelizmente,
verifica-se que esse é o caráter do projeto de
reforma previdenciária encaminhado pelo
governo ao Congresso Nacional. O governo
perde a oportunidade de colocar em discus-
são uma reforma da Previdência pautada pelo
interesse dos trabalhadores e do serviço pú-
blico de qualidade, para transformá-la em um
problema exclusivamente financeiro. O im-
portante para o projeto nacional não é o equi-
líbrio orçamentário do sistema previdenciá-
rio, mas sim a construção de uma Previdên-
cia Pública que se aperfeiçoe como mecanis-
mo de justiça e inclusão social.

deral (Fenal). A Aslemg participou ati-
vamente do Encontro, representada pelo
presidente Sebastião Aleixo e pela dire-
tora administrativa Míriam Pimentel. O
evento, realizado pela Afalesp e
Sindalesp, aconteceu nos dias 11, 12 e
13 de junho. Houve vários debates que

enfocaram diagnósticos e propostas so-
bre a reforma da Previdência, o novo
quadro político e o papel dos sindica-
tos e associações de servidores, plane-
jamento estratégico para as entidades de
classe e negociação coletiva de trabalho
no setor público.

Carta de São Paulo

Em segundo lugar, sentimo-nos traídos
porque as forças vitoriosas nas últimas elei-
ções sempre foram as referências políticas na
defesa dos serviços públicos e dos direitos
dos servidores, tendo sido os principais res-
ponsáveis por impedir que o mesmo projeto
hoje discutido fosse implementado no pas-
sado recente. Não há como aceitar tal mu-
dança de posição. Ainda que a nova situação
- ser governo - possa inevitavelmente levar a
novas reflexões e novos pontos de vista, isso
não pode significar abandonar princípios e
compromissos assumidos com a população
brasileira.O governo precisa cumprir o pro-
grama eleito, consagrado pelo sufrágio, pela
vontade popular. De forma alguma aceitamos
que, agora, esse programa seja substituído pela
agenda ditada pelo capital internacional e pe-
los interesses econômicos.

Assim sendo, os servidores dos Poderes
Legislativos firmam sua posição no seguinte
sentido:
• radicalmente contra a PEC 40;
• imediata interrupção da tramitação da PEC
40, com vistas à realização de uma rigorosa
auditoria independente do Sistema Previden-
ciário, e abertura de um real e amplo debate
com a sociedade brasileira sobre o modelo
de previdência que melhor atenda aos inte-
resses do conjunto dos trabalhadores dos se-
tores público e privado;
• em defesa de uma reforma previdenciária
que tenha como objetivo o fortalecimento da
Previdência Social Pública, com base na ges-
tão democrática, com participação paritária
dos trabalhadores e sem fins lucrativos; vi-
sando à ampliação dos benefícios e à unifica-
ção dos sistemas previdenciários, sem preju-
ízos e sem a perda dos direitos dos servido-
res públicos e trabalhadores da iniciativa pri-
vada.

2. No que se refere às reformas Trabalhista e
Sindical, reafirmamos nossas posições:
• pela imediata retirada da PEC 29 (reforma
sindical), para ampla discussão do seu con-

teúdo com o movimento sindical, em
particular do serviço público;
• em defesa dos direitos dos trabalhado-
res, conquistados ao longo de uma his-
tória de lutas, da qual o Presidente Luís
Inácio Lula da Silva é personagem des-
tacado;
• pela regulamentação do direito de ne-
gociação coletiva de trabalho no setor pú-
blico e do direito de greve dos servido-
res, previsto no artigo 37, VII, da Cons-
tituição Federal, com vistas à garantia do
seu efetivo exercício.

Nesse sentido, o movimento sindi-
cal espera ter o espaço e as condições
necessárias para ter papel decisivo na
construção do novo modelo sindical, que
garanta a todos os trabalhadores dos se-
tores público e privado, urbano e rural,
os instrumentos para defesa, manuten-
ção e ampliação de seus direitos, com
base nos princípios de liberdade e auto-
nomia sindical.

3. Os servidores dos Legislativos Esta-
duais esperam também, ansiosamente,
que o Governo Federal coloque em prá-
tica, o mais rapidamente possível, o pro-
grama de desenvolvimento econômico
e promoção da justiça social que o leva-
ram à vitória eleitoral. Não somente es-
peram, como estarão a postos para con-
tribuir e cobrar o cumprimento dessa
agenda social, em contraposição à onda
neoliberal que tem sido imposta ao povo
brasileiro nos últimos anos.

Contra a ideologia hegemônica do
mercado, reafirmamos nosso compro-
misso com um projeto popular, nacio-
nal-desenvolvimentista, de conteúdo so-
cial, que venha possibilitar a construção
de um Brasil verdadeiramente indepen-
dente, economicamente forte, socialmen-
te justo e politicamente democrático.

São Paulo, 13 de junho de 2003

8

A diretoria do Videoclube está
oferecendo uma promoção tenta-
dora: é a campanha “Faça do seu
amigo um associado do Videoclu-
be”. Ela prevê a aquisição de cotas
em condições mais facilitadas, e tem
como objetivo divulgar as vanta-
gens de ser um associado do
videoclube.

Todos os cotistas e funcionári-
os da Assembléia podem participar
da campanha. O cotista que indi-
car um funcionário que venha a
comprar uma cota irá ganhar um
mês de isenção da mensalidade do
videoclube.

A cota teve seu valor atualizado

Videoclube oferece
promoções para associados

para R$180,00 (cento e oitenta re-
ais), mas, com a promoção, poderá
ser adquirida por R$150,00 (cento
e cinqüenta reais). Esse valor pode
ser dividido em até dez parcelas,
com a autorização de desconto em
folha. Com isso, o videoclube es-
pera aumentar sua receita e melho-
rar o padrão de qualidade dos pro-
dutos e serviços.

Os associados e outros interes-
sados podem conferir a lista de fil-
mes disponíveis no videoclube pelo
site www.aslemg.org.br.

Festa Junina empolga associados

A festa junina da Aslemg,
que aconteceu no dia 27

de junho, foi um grande suces-
so. A decoração, com muitas co-
res, deu o tom animado da fes-
ta, que reuniu muitos partici-
pantes.  A banda Êxito fez uma
bonita apresentação e levou todo
mundo para a dança.

Os associados também pude-

ram apreciar comidas e bebi-
das típicas.

A criançada também se di-
vertiu a valer, com muitas
brincadeiras e jogos.

O sucesso foi tão grande
que, depois da festa, muitas
pessoas ligaram para a
Aslemg parabenizando a di-
retoria pela beleza do evento.

No videoclube, os associados
podem escolher vários filmes
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A cantina da Aslemg recebe, di-
ariamente, cerca de 650 pessoas.
Por meio de um serviço cada vez
mais eficiente, a cantina procura
oferecer um atendimento de qua-
lidade, baseado num cardápio far-
to e variado, composto por ingre-
dientes indispensáveis a uma boa
alimentação. No entanto, a canti-
na tem enfrentado um problema
sério: o desperdício. Muitos clien-
tes “exageram”  na hora de servir
o prato, e a comida sobra.

As nutricionistas Perla Perez e
Celiana Martins, que comandam a
cantina da Aslemg há um ano e três
meses, esclarecem que na cozinha
há um controle rígido para evitar
o desperdício. “Existe um contro-
le de sobra na cozinha, mas, com
os clientes, não. Eles colocam mui-
ta comida no prato, mas acabam
não comendo tudo. As pessoas têm
mania de comer com os olhos”, ex-
plica Celiana.

Uma das medidas utilizadas pe-
los  funcionários da cantina para
evitar o desperdício é fazerem a
comida na medida em que vai aca-
bando a que está disponível no bal-
cão térmico.

“Não fazemos a comida toda de
uma vez, porque correríamos o ris-
co de desperdiçar. Fazemos aos
poucos, o que sobra e não foi utili-
zado volta para a geladeira. Assim,
podemos reaproveitar os alimen-
tos”, explica Perla Perez.

A equipe responsável pela can-
tina da Aslemg está empenhada na
luta contra o desperdício de ali-

mentos, um problema grave que
atinge todo o país. Atualmente, o
Brasil joga na lata do lixo, em ali-
mentos, o equivalente a R$12 bi-
lhões. Essa quantidade de comida
seria suficiente para alimentar cer-
ca de 30 milhões de pessoas ou 8
milhões de famílias durante um
ano inteiro.

Buscando uma alternativa, a ad-
ministração da cantina propôs um
trabalho de conscientização dos cli-
entes e funcionários sobre o des-
perdício e de esclarecimenhto so-
bre a importância da reeducação
alimentar. Esse trabalho será de-
senvolvido pelas estagiárias de nu-
trição Raquel Salim e Patrícia Mara,
que atuam na cantina. “As pessoas
precisam saber que comer muito
não é sinônimo de boa alimenta-
ção. Além do mais, no caso da can-
tina, causa o desperdício, porque
as pessoas não comem tudo o que
colocam no prato”, afirma Celiana.

Um dos alimentos mais desper-
diçados, segundo as responsáveis
pela cantina Aslemg, é a carne, pro-
duto que tem o maior custo para a
Aslemg. “Tem gente que coloca dois
tipos de carne no prato e acaba co-

Cantina busca alternativas para
enfrentar o desperdício de alimentos

mendo só um, e o que sobra vai para
o lixo. As pessoas enchem o prato
achando que estão com muita fome,
quando, na verdade, não estão tão
famintas”, explica Perla.

Além desse trabalho, a direto-
ria da Aslemg e a administração da
cantina estão buscando outras so-
luções para  acabar com o desper-
dício de alimentos.

Alimentação saudável

A cantina da Aslemg procura
oferecer aos seus clientes um car-
dápio variado e nutritivo. No car-
dápio, que é definido mensalmen-
te, há cinco tipos de saladas, frutas
variadas na sobremesa, dois ou
mais tipos de carne diariamente,
além do cuidado de não serem ser-
vidos mais de dois tipos de fritura
no mesmo dia. Segundo as
nutricionistas responsáveis, o cli-
ente tem à sua disposição alimen-
tos que garantem a ele uma alimen-
tação saudável.

Além dos almoços diários, a
equipe da cantina da Aslemg tam-
bém é responsável pelo cardápio
dos eventos da Associação.

Novos Convênios

• Portal Turismo - Agência de
viagem
• Dr. Rogério Henrique Pereira
Laviola -     Ortodontia e ortopedia
facial
• Santorini Stúdio e Beleza Ltda. -
Salão de Beleza
• Dra. Flávia Lílian Braga Morais -
Odontopediatria
• Visor Ótico Ltda. - Ótica
• New Image Ltda. - Revelação
Fotográfica

Documentos necessários para
credenciamento de Pessoa Física

• Carta Proposta
• Carteira de Identidade Profissional
• CPF
• Comprovante de endereço
• Curriculum
• ISSQN (Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza)
• Certidão do Conselho Regional
• Alvará de localização

O profissional deverá ter mais de 3 anos de formado. A taxa de adesão é de
½ salário mínimo e a taxa administrativa de 5% . Mais informações: 3290-7900.

Fabiana Lima Duarte
(fisioterapeuta)

Rua Matias Cardoso, 63
sala 1.106 - Santo Agostinho
Fone: 3292-4093
*Desconto para associados
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Ações da Aslemg
tramitam na Justiça

1. Prelegis

Em 8 de abril de 2003, a ASLEMG,
representando parte de seus associa-
dos, através do Dr. Geraldo José
Procópio, ajuizou Ação de Indeniza-
ção c/c Pedido de Dano Moral contra
o Estado de Minas Gerais, IPLEMG e
a mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, distribuída à
2ª Vara da Fazenda Estadual, sob nº
024.03.965.474-4, objetivando a con-
denação dos réus à restituição dos va-
lores diferenciais, pagos a menor, quan-
do da extinção do PRELEGIS e, ain-
da, uma quantia a ser arbitrada a título
de dano moral.

Ao despachar a inicial, o MM. Juiz
da 2ª da Vara da Fazenda Estadual a
indeferiu liminarmente, dando pela
extinção do processo, sob o fundamen-
to de que a ASLEMG não tinha legiti-
midade para representar em juízo seus
associados, por não se cuidar, na espé-
cie, de defesa da categoria, mas de al-
guns associados.

No prazo legal, a ASLEMG opôs
Embargos Declaratórios à sobredita
decisão, sob o fundamento de omis-
são, tendo os mesmos sido rejeitados.

Ato contínuo, a ASLEMG interpôs
Recurso de Apelação contra a senten-
ça extinta do processo, aduzindo, fun-
damentalmente, sobre a existência de
duas espécies de ações previstas no art.
5º, XXI, da Constituição Federal, sen-
do uma em que a associação age em
nome próprio, em defesa da categoria,
com dispensa, inclusive de autorização
dos associados. E, outra, como a ação
em tela, em que a associação defende
interesse de parte dos associados, na
condição de sua representante, medi-
ante prévia autorização destes, conce-
dida em assembléia extraordinária e
ratificada individualmente pelos asso-
ciados integrantes da relação proces-
sual, com a respectiva nomeação e qua-
lificação.

Esclareceu a ASLEMG que esta
última era a situação dos autos, pedin-

do, pois, ao Tribunal de Justiça a cas-
sação da decisão de primeiro grau, com
retorno dos autos à instância de ori-
gem, para processamento da ação.

Valendo-se do dispositivo do art.
296 do CPC, a ASLEMG requereu ao
digno magistrado sentenciante o exer-
cício do juízo de retração, ou seja, que
o mesmo, após análise das razões
recursiais, pudesse reconsiderar a sua
decisão e deferir consequentemente a
inicial.

Depois de apurada análise da ma-
téria, o Dr. Pedro Carlos Bittencourt
Marcondes, juiz titular da 2ª Vara da
Fazenda Estadual, exercendo o juízo
de retratação como requerido, houve
por bem receber a apelação e reconsi-
derar a sua decisão, para deferir a ini-
cial e determinar, como de fato deter-
minou, a citação de todos os réus.
N.º DO PROCESSO: 024.03.965474-4
TRAMITAÇÃO: 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica Estadual da Comarca de Belo Ho-
rizonte

2. IPSEMG

Através do Dr. José Fernando Cha-
ves, a ASLEMG impetrou, contra o
IPSEMG, ação civil pública para dis-
cutir a ilegalidade da cobrança, por
aquela autarquia, da contribuição com-
pulsória para custeio do sistema de saú-
de (3,2% para o IPSEMG-SAÚDE),
sendo que foi indeferido, de início, o
pedido da liminar para depósito judi-
cial das contribuições em questão,
mantendo-se seu indeferimento no
Agravo de Instrumento (nº 335555-9-
00), apresentado pelo advogado da As-
sociação na ação.

No momento, o recurso sobre o
indeferimento da liminar encontra-se
no Tribunal de Justiça, à espera de jul-
gamento.
Nº DO PROCESSO: 024.03.940572-5
TRAMITAÇÃO: 4ª Vara de Feitos Tribu-
tários do Estado
SITUAÇÃO ATUAL: carga para o Minis-
tério Público

3. URV

Ajuizada em 20/12/2002, através
do Dr. Humberto Lucchesi, a ação de
cobrança da URV continua em
tramitação, com a réplica à contesta-
ção da afirmação da Assembléia
Legislativa de não ter condições finan-
ceiras para efetivar o pagamento, em-
bora reconhecendo o direito dos ser-
vidores.
Nº DO PROCESSO: 024.028.79659-7
TRAMITAÇÃO: 3ª Vara da Fazenda Pú-
blica da Comarca de Belo Horizonte
SITUAÇÃO ATUAL: fase de instrução

4. Recomposição Salarial

Ajuizada em 12/11/2002, através
do Dr. Humberto Lucchesi, a ação
solicitando recomposição salarial nos
termos do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal já teve sua fase
de instrução concluída, com possibili-
dade de proferimento da sentença até
final de junho, segundo estimativa do
Dr. Humberto.
Nº DO PROCESSO: 024.028.59299-6
TRAMITAÇÃO: 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica e Autarquias Estaduais da Comar-
ca de Belo Horizonte
SITUAÇÃO ATUAL: fase de proferimento
de sentença

5. Imposto de Renda - Mandados
de Segurança Coletivo Contra a
Receita  Federal

• 1º Mandado (nº 2000.38.00025725-
1) - A última movimentação que cons-
ta no site da Justiça Federal (Tribunal
Regional Federal - 1ª Região) é do dia
9/5/2003, com o recebimento do pro-
cesso na Subsecretaria de Recursos da
Presidência.
• 2º Mandado (nº 2000.38.00041849-5)
- A última movimentação que consta no
site da Justiça Federal (Tribunal Regio-
nal Federal - 1ª Região) é do dia 29/5/
2003, com a inclusão do processo na
pauta de julgamentos do dia 17/6/2003.
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Aslemg tem nova diretoria
A nova diretoria da Aslemg, elei-

ta para o triênio 2003/2006 , tomou
posse no dia 20 de março, numa so-
lenidade realizada na cantina da
Associação. A eleição, que aconte-
ceu no dia 14 de março, foi dispu-
tada por duas chapas. O compro-
misso com a transparência  das
ações marcou o processo eleitoral.

A Chapa 1 - Prosseguir - foi a
vencedora, com 438 votos, de um
total de 831. Houve 28 votos nulos
e nove brancos.

A comissão eleitoral foi compos-
ta por Luis Antônio Ribeiro de
Freitas, Rômulo de Oliveira, Angé-
lica Testa Saab, Claudette Ferreira,
Marcelo Silveira Júnior e Silvânio
Viana Gomes.

 Os votos foram divididos nas
seguintes categorias:

• IPLEMG – 7
• Aposentados – 129
• Deputados – 2
• Quadro Suplementar – 42
• Função Pública – 227
• Efetivo – 269
• Recrutamento amplo – 155

A diretoria da Aslemg, que tomou posse em 20/03.
Em pé, da esq. para dir.: Marcos Levindo (conselheiro), Marco
Antônio Azzi (subdiretor de Convênios), João Batista Bastos

(conselheiro), Wladimir Rodrigues (diretor financeiro), Gilcemar
Couto (diretor de Esportes), Mauro Lúcio (conselheiro), Paulo César
Scofield (conselheiro), Hélder de Oliveira (subdiretor de Promoção
Social), Hildemar Falcão (conselheiro). Sentados, da esq. para dir.:

Renan Pinto (presidente do Conselho), Marinely de Paula (subdiretora
de Eventos), Míriam Pimentel (vice-presidente e diretora administrativa),
Maria Beatriz Chagas (conselheira) e Sebastião Aleixo (presidente)

Conheça as regras para
concessão de empréstimos

A Diretoria Executiva da
ASLEMG, em sua reunião do dia
29 de abril, estipulou as seguintes
regras para a liberação de emprés-
timo aos associados:

• Montante mensal disponível
para concessão de empréstimos:
R$ 6.000,00;
• Valor máximo individual de
empréstimo: R$ 300,00;
• Número máximo de parcelas:
02 (duas);

• Juros mensais: 1% a.m (um por
cento ao mês);
• Período de solicitação: a partir
do dia 1º de cada mês, por meio de
formulários numerados, até o limi-
te máximo do montante mensal dis-
ponível para este fim;
• Período de liberação:  a partir
do dia 1º de cada mês, consideran-
do-se a ordem dos pedidos, o limi-
te máximo do montante mensal e a
disponibilidade financeira da Asso-
ciação; e

• Requisitos para solicitação: não
ter pendências financeiras junto à
ASLEMG e possuir margem
consignável necessária para o des-
conto.

A Aslemg esclarece que somen-
te serão liberados auxílios financei-
ros por meio da guia. Não haverá
troca de cheques.

Quem estiver interessado pode
procurar a Secretaria da Associação.
Para mais informações, ligue 3290-
7900.
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A Aslemg solicitou à Diretoria de
Recursos Humanos e Administração de
Pessoal da Assembléia Legislativa
flexibilização na margem consignável,
através de modificação da deliberação
nº 2.325/2002, que estabelece novos li-
mites para o total de descontos permi-
tidos em folha de pagamento. Segundo
a deliberação, as consignações faculta-
tivas não podem ultrapassar 35% dos
proventos ou remuneração. Já a soma
dos descontos facultativos e compul-
sórios não pode exceder 65% do ven-
cimento.

A Aslemg possui, atualmente, cerca
de 1.700 associados. E para utilizar os
serviços da Associação, eles se valem
da retirada de “guias”, que serão utili-
zadas nos convênios firmados pela en-
tidade, com conseqüente desconto do
valor no contracheque do usuário.

Até a implantação das novas normas
da margem consignável, um dos servi-
ços mais procurados era o de drogari-
as, utilizado por cerca de 25% do total
dos usuários da Aslemg. Isso significa-
va o equivalente a quase 1.000 guias
mensais, com atendimento a mais de
400 associados/mês.

Com a implantação das novas nor-
mas da margem consignável, houve
uma diminuição acentuada na utiliza-
ção desse serviço, passando a um aten-
dimento de apenas 150 associados/mês.

Essa diferença se explica pelo fato
de existir, anteriormente, o código “Di-
versos” para alguns serviços prestados
pela Associação (dentre os quais se en-
contra o item “drogarias”), para os quais
não era levada em consideração a mar-
gem consignável do servidor-associado.

Com as novas regras, todos os des-
contos ficaram submetidos à existên-
cia da margem consignável. Ocorre, no
entanto, que as modificações foram fei-
tas sem uma fase de transição. Os ser-
vidores, portanto, ficaram sem um pra-
zo para se ajustarem às novas regras,
sendo que muitos deles, impossibilita-
dos de utilizar qualquer serviço da
Aslemg, por inexistência da margem ne-
cessária.

Isso tem gerado grandes transtor-
nos para a Aslemg e para seus associa-
dos. Agora, para ter certeza do repasse

Aslemg pede modificação para
a deliberação que define limites de

descontos em folha
dos valores, a Associação só libera as
guias após a consulta à margem consig-
nável do associado.

Por outro lado, o associado  se vê
limitado na utilização dos serviços da
Aslemg, mesmo em casos emergenciais
ou de compra de medicamentos. Bus-

cando uma solução satisfatória, a As-
sociação solicitou que fosse analisada
a possibilidade de modificação nas re-
gras para a margem consignável ou, ao
menos, de flexibilização, de modo que
o associado possa usufruir melhor dos
serviços de que a Associação dispõe.

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2003
ATIVO

CIRCULANTE

Total Disponibilidades                                115.735,42

Total Devedores Diversos                           427.940,09

Adiantamentos                                             4.270,78
Total Almoxarifado                                       14.739,07             562.685,31

Permanente

Imobilizado           3.361.021,18

Despesas

Total Despesas Administração                      51.227,46

Total Despesas Cantina                                43.668,74

Total Despesas Lanchonete                           20.283,43

Total Despesas c/ Festas e Eventos                   730,00

Total Despesas c/ Buritis                                5.841,78

Total Despesas c/ Alemg                              15.545,54

Total Despesas c/ Videoclube                         2.932,19           140.229,14
TOTAL DO ATIVO         4.063.935,63
PASSIVO

CIRCULANTE

Total Depósito em Juízo                                     127,94
Total Fornecedores Diversos                          50.665,93

Total Obrig Sociais a recolher                        22.886,73

Total Financ/Empréstimos                               2.666,71

Total Créditos Diversos                                293.618,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.544.150,43
Receitas
Total Receitas        149.819,53
TOTAL PASSIVO        4.063.935,63

BELO HORIZONTE, 31 DE JANEIRO DE 2003

(a.) Élcio Costa Moreira (a.) Míriam Pimentel V. Araújo

(a.) Sebastião A. de souza Filho (a.) César Augusto Brum

Presidente Diretora Administrativa

Diretor Financeiro Contador - CRC-MG - 50.729/0

       369.965,67
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“Os membros da Comissão Eleitoral cons-
tituída para acompanhar as últimas eleições da
Aslemg vêm a público registrar seu agradeci-
mento a todos que colaboraram para o bom
andamento dos trabalhos, de modo especial à
equipe da Aslemg, que se desdobrou para aten-
der às demandas da comissão, bem como aos
associados que foram convocados para auxili-
ar durante o processo eleitoral.

Agradece, igualmente, a todos os integran-

tes das três chapas que procederam com urba-
nidade e respeito ao longo de todo o proces-
so, respondendo tempestivamente às convo-
cações, acatando as decisões da comissão e
contribuindo, assim, para o engrandecimento
da entidade.

A todos, muito obrigado!”

Luiz Antônio, Rômulo, Claudette,
 Angélica, Marcelo e Silvânio

Carta de agradecimento

Para enviar suas críticas e/ou
sugestões ao Jornal da Aslemg,
entre em contato pelo telefone

3337-7788

Anuncie no
Jornal da
Aslemg

3290-7900

A Diretoria

Novos tempos
Editorial

Em março, tivemos a eleição
da nova diretoria da Aslemg,
para o triênio 2003/2006. O
processo foi amplamente demo-
crático e contou com a partici-
pação de duas chapas, que ti-
nham, como compromisso bá-
sico, a transparência em suas
ações. A diretoria eleita assume,
portanto, o seu compromisso de
ampliar e melhorar o atendimen-
to ao associado e, também, de
buscar uma discussão política
mais sistemática para a Associa-
ção. O momento atual traz uma
nova realidade : já não são pos-
síveis entidades burocráticas,
subservientes e passivas. É ne-
cessário que a estrutura adminis-
trativa das entidades agregue
também atuação política; que
seus dirigentes  se posicionem
ética e autonomamente em seu
relacionamento com as Mesas
Diretoras e que os associados se
tornem ativos participantes de
todo o processo.

Novos tempos, que ficaram
evidenciados quando participa-
mos, em junho, do XV Encon-
tro da Fenal, no qual foram tra-
tados temas de suma importân-
cia para o conjunto do funcio-
nalismo, com destaque para a
reforma da previdência. Depois
de expor sobre a cultura previ-
denciária brasileira e o modelo
de reforma previdenciário ado-
tado em outros países da Amé-
rica Latina, o consultor José Pra-
ta Araújo (vide páginas 6 e 7

deste jornal) desiludiu-nos ao
mostrar que, com a PEC-40, os
servidores públicos só terão pre-
juízos, como a unificação do teto
de aposentadoria em R$
2.400,00 (valor atual), o fim da
integralidade e o aumento da
idade mínima necessária à apo-
sentadoria.

Outro tema tratado diz res-
peito ao atual quadro político
brasileiro, a partir do resultado
eleitoral de 2002, com vitória
petista para o Governo Federal
e divisionismo, com tendência
oposicionista, nos Estados. Com
isso, segundo o expositor, pro-
fessor Altamiro Borges, é neces-
sário que as Entidades de classe
saiam de seu discurso meramen-
te corporativista para um
posicionamento mais amplo,
mais social, combinando pressão
política com apresentação de
propostas.

Esta é a visão da nova dire-
toria da Aslemg. Desejamos tor-
nar a nossa Associação uma real
entidade de classe, politizada e
preparada para bem defender os
interesses de seus associados, ao
mesmo tempo em que a eles ofe-
rece serviços de qualidade.

Este é o nosso ideal. E é, mi-
rando nele, que vamos PROS-
SEGUIR em nossa jornada.
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O time de futebol da Aslemg
participou da Copa do Rei a convi-
te do ex-jogador Reinaldo, que tam-
bém organizou a competição. Os
jogos aconteceram nos meses de
abril e maio.

Segundo Gilcemar de Araújo,
diretor de Esportes da Aslemg, a
equipe ficou surpresa com o convi-
te. “Não tínhamos um time defini-
do para esse tipo de competição.
Aceitamos o convite do Reinaldo e
rapidamente montamos uma equi-
pe para entrar na Copa. Foi tudo
muito corrido”, explicou.

Participaram da competição os
jogadores: Jonh, Paulo Tarso,

Márcio Marra, Salazar,
Adalberto, Adilson, Cé-
sar, Gilcemar, Evandro,
José Reinaldo, Ricardo
Moreira, José Alcione,
Hildemar, Juarez, Mário,
Guto, Pimenta, Maurício
Trigueiro, Cássio, Godoy,
Toninho, Ulisses e Ra-
phael. Atualmente, o res-
ponsável pelo time é Can-
dinho.

Após o término da
Copa do Rei, a diretoria de
Esportes já está pensando
em novas atividades, como o tor-
neio de futebol de salão da Aslemg,

Equipe da Aslemg
participa da Copa do Rei

Já está na fase final a reforma
da quadra da Aslemg, localizada no
Bairro Buritis. Segundo a diretoria
de Esportes da Associação, o bar
do ginásio vai ser transferido para
a parte interna da quadra, possibi-
litando aos clientes assistirem aos
jogos, o que não acontecia antes
porque o bar ficava na área externa.

Além da reforma, a nova dire-
toria estará realizando uma pesqui-
sa, por meio de formulário, para

Quadra da Aslemg passa por reformas
saber quais são as áreas
esportivas de maior inte-
resse dos associados.
Com isso, a Associação
quer fazer  novos investi-
mentos.

Estética Habitat do Corpo A Aslemg oferece aos seus associados vári-
os benefícios. Confira alguns:
• Dezenas de convênios que oferecem a como-
didade dos descontos em folha de pagamento;
• Guias de atendimento médico, retiradas pelo
associado, para pessoas que não sejam seus de-
pendentes;
• Agendamento de serviços de pequenos trans-
portes com a utilização da caminhonete F1000.
• Horário de funcionamento: de segunda a
sexta, das 8h às 18h/Cantina - de 11h às 14h/
Lanchonete - de 7h às 11h e de 13h30 às 19h

Conheça as vantagens de ser um
associado da Aslemg

O time de futebol da Aslemg, que disputou a Copa
do Rei, e o presidente Sebastião Aleixo (de branco)

Com as reformas, a
quadra da Aslemg

será uma opção ainda
melhor para os

associados

realizado anualmente na quadra do
ginásio do Buritis.

• Drenagem linfática corporal e facil, pré e pós operatório
• Tratamento corporal
• Tratamento fácil
• Atendimento Nutricional
• Tuina
• Shiatsu

Rua Matias Cardoso, 63 - sala 1.106 - Santo Agostinho - Fone: 3292-4093

*Desconto para
associados
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Nova Diretoria toma posse e reafirma
compromisso com os associados
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pág. 3

pág. 11 e 12

Aslemg participa do XV
Encontro da FENAL e

debate vários assuntos
de interesse dos

servidores

Administração da
cantina implementa
campanha contra o

desperdício de
alimentos

Associados se
divertem na Festa

Junina, que teve muita
música, comidas típicas

e brincadeiras

pág. 6 e 7

pág. 5

pág. 4

pág. 8

Aslemg participa da
Copa do Rei

Confira também outras notícias sobre esporte

O presidente da Aslemg, Sebastião Aleixo
(de camisa branca), com  os atletas da Associação e os
ex-jogadores Reinaldo (5º da esq. para dir.), do Atlético
Mineiro e da seleção brasileira, e Joãozinho, do Cruzeiro/

MG (2º da esq. para dir.)
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Jornal da Aslemg
Rua Dias Adorno, 300
Santo Agostinho - BH/MG
CEP: 30190-100
Tel.: 3337-7788/3290-7900 - fax: 3292-6962

IMPRESSO ESPECIAL

CONTRATO
nº 7317265301

ECT/DR/MG
ASLEMG

Campo de futebol society
Para quem gosta de jogar o bom

futebol society no final de semana, uma
boa pedida é alugar um dos campos
da Liga Mineira de Futebol, Dom
Orione. O lugar é agradável e os cam-
pos são de ótima qualidade, com gra-
ma natural e tamanho ideal para dois
times de sete jogadores. Segundo
Rodrigo, responsável pelos campos, a
grama utilizada no local é a mesma
usada na Toca da Raposa, campo do
Cruzeiro.

O aluguel está em R$ 90,00 a hora.
A quadra fica na Avenida Expedicio-
nário Benvindo Belém de Lima, 713,
Bairro Ouro Preto, próximo ao
Carrefour Pampulha. Mais informa-
ções pelo telefone 3441-8199.

Ginásio Poliesportivo
Para os amantes do futebol de sa-

lão, vôlei, peteca, etc, temos aqui per-
to um dos melhores ginásios de BH,
o do Colégio Pio XII. O piso da qua-
dra é de primeiro mundo, com direito
a amortecedor e tudo mais. O preço
não é dos mais baixos, mas vale pela
qualidade. Para quem não se impor-
tar em pagar mais caro para jogar num
excelente lugar, vale a pena conferir.

O endereço é Rua Alvarenga Pei-
xoto, 1.715, Barro Preto. O ginásio
fica atrás do Colégio Pio XII, locali-
zado entre as avenidas Contorno e
Amazonas e o aluguel é R$ 90,00 a
hora. Telefone para contato: 3337-
6055

Ginásio da Aslemg
Uma opção mais barata é o giná-

sio da Aslemg, que fica no Buritis. A

Dicas de
Esporte

 Gilcemar
Couto de Araújo

quadra tem um tamanho excelente e
o piso é de paviflex. O preço é R$
35,00 a hora. Telefone para contato:
3378-2219, falar com Avelino ou
Júnior.

Se você tem uma boa dica de es-
porte, pode enviá-la para o e-mail
gilcemar@almg.gov.br. Ela poderá ser
publicada no próximo jornal da
Aslemg.

BALANCETE SINTÉTICO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2003
ATIVO

CIRCULANTE

Total Disponibilidades                                111.563,42

Total Devedores Diversos                           409.983,82

Adiantamentos                                             7.719,46
Total Almoxarifado                                       21.125,87             550.392,24

Permanente

Imobilizado           3.370.441,17

Despesas

Total Despesas Administração                     113.885,52

Total Despesas Cantina                                88.097,58

Total Despesas Lanchonete                           39.647,00

Total Despesas c/ Festas e Eventos                   730,00

Total Despesas c/ Buritis                               11.384,43

Total Despesas c/ Alemg                              30.284,78

Total Despesas c/ Videoclube                         5.527,66           289.556,97
TOTAL DO ATIVO         4.210.390,38
PASSIVO

CIRCULANTE

Total Depósito em Juízo                                    127,94
Total Fornecedores Diversos                          57.084,31

Total Obrig Sociais a recolher                        19.819,65

Total Financ/Empréstimos                              1.333,38

Total Créditos Diversos                                286.977,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.544.150,43
Receitas
Total Receitas        300.896,77
TOTAL PASSIVO        4.210.390,38

BELO HORIZONTE, 28 DE FEVEREIRO DE 2003
(a.) Élcio Costa Moreira (a.) Míriam Pimentel V. Araújo

(a.) Sebastião A. de souza Filho (a.) César Augusto Brum

Presidente Diretora Administrativa

Diretor Financeiro Contador - CRC-MG - 50.729/0

         365.343,18




