
Depois da posse, nova diretoria da entidade quer
consolidar trabalho anterior e ampliar serviços

Depois da posse, em 3 de abril, da
nova direção da Aslemg , a equipe busca
a consolidação do trabalho, iniciado na
gestão anterior, seguindo a proposta da
chapa vencedora. “A idéia é agir no sen-
tido de consolidar o trabalho desenvol-
vido pela gestão passada, ampliando os
avanços, com passos firmes, baseados na
ética, autonomia e responsabilidade”, re-
sumiu o presidente Tião.

A nova direção (com mandato até
março de 2009) quer dar continuidade a
uma série de trabalhos que a Aslemg já
vinha desenvolvendo, buscando
aperfeiçoá-los.

Atualmente a maior prioridade para
a diretoria é dar uma solução adequada
aos lotes do bairro Buritis, que atualmen-
te comportam um ginásio esportivo.
Cerimônia de posse – Prestigiada por
representantes da Assembléia Legislativa
e de entidades de representação dos ser-
vidores, a cerimônia da posse da nova di-
retoria da Aslemg foi realizada na sede
da entidade. Os eleitos receberam o ter-

mo de posse do presidente e da integrante
da Comissão Eleitoral, respectivamente,
Antônio Alves de Brito e Bárbara
Sampaio Costa. A composição da  dire-
toria e Conselho Fiscal  empossados é a
seguinte:
Presidente: Sebastião Aleixo (Tião)
Vice-Presidente: Angélica Testa Saab
• Diretoria: Administrativa: Míriam
Pimentel Vieira (Aslemg); Financeira:
Salazar Rodrigues Júnior (Segurança); Co-
municação Social: Carlos José Máximo
(Imprensa e Divulgação); Esportes:
Luciano Malta Gontijo (Gabinete do de-
putado Paulo Piau); Subdiretoria de
Eventos: Mauro Lúcio de Paula (Impren-
sa e Divulgação).
• Conselho Fiscal: presidente: Pedro
Chagas Lucca (Consultoria); vice-presi-
dente: Dagmar de Oliveira Braga (apo-
sentada); membros efetivos: Valdir Isra-
el da Silva (Segurança); Sueli Teixeira
Gomes (Gabinete do deputado Marlos
Fernandes); Neide Maria de Souza (Con-
vênios); Sérgio Ricardo de Paula (Gráfi-

ca); Grazyella Pereira Cavalcanti (Gabi-
nete do deputado Carlos Pimenta); mem-
bros suplentes: Walderez Simões Abreu
(TV Assembléia); José Maria Carneiro
(Atendimento de Pessoal); Cláudio
Ferreira Rocha (Espaço Político Cultu-
ral); Maria de Fátima Lanna (Gabinete da
deputada Lúcia Pacífico); Paulo César
Quintal Scofield Soriano (Assessoria de
Comissões).
Consolidação – Na ocasião da posse, o
presidente Sebastião Aleixo, além de re-
forçar o compromisso de consolidação,
firmado pela chapa que encabeçou, fez
vários agradecimentos: aos membros da
diretoria passada, que o ajudaram a levar
a frente um projeto de mudanças na en-
tidade; e aos novos integrantes da dire-

toria e apoiadores, que abraçaram esse
mesmo ideal.

Presentes também ao evento, dese-
jaram sucesso à nova direção da Aslemg:
o diretor de Planejamento e Finanças da
ALMG, Leonardo Boechat; o presidente
da Associação dos Aposentados
(Aplemg), Alberto Queiroz; o integrante
do Sindicato dos Servidores da Assem-
bléia (Sindalemg), Adair Vidal. Também
compareceram à solenidade, que contou
ainda com apresentação do Coral da As-
sembléia: Maria de Fátima Alves de
Abreu e Silva, representando a Coopera-
tiva de Economia e Crédito Mútuo dos
Funcionários da Assembléia (Cofal); e o
gerente-geral da Escola do Legislativo,
Alaor Messias Marques Junior.

• Diretoria assina novos convênios em diversas especialidades  – página 4

• Happy Hour temático para Copa premia associados – página 3

• Cinco sorteados recebem cesta no almoço da Páscoa – página 3

Ano VIII – número 97 – maio/2006

Presidente, vice e Conselho Fiscal eleitos, e diretoria da Aslemg Convidados acompanharam toda a cerimônia de posse
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Depois de disputa eleitoral que,
apesar de acirrada, ocorreu sem inciden-
tes; da merecida comemoração após a
vitória e posse da chapa Consolidação,
é chegada a hora de pensar no futuro da
entidade. Seguindo o compromisso fir-
mado, a nova diretoria pretende conso-
lidar o trabalho realizado até o presente
momento.

Consolidar , para a direção da
Aslemg, significa manter o que vem sen-
do feito de positivo, aprimorando aquilo
que, por motivos vários, estava sendo
pouco efetivo; e também  abrir espaço
para novas ações. Tudo isso, realizado
com autonomia, de modo que a entida-
de mantenha-se sempre comprometida
com o destino traçado por ela e seus as-
sociados. Nesse sentido, a diretoria apre-
senta novamente as propostas feitas an-
tes da eleição, como forma de mostrar
que todas elas são antes de tudo, com-
promissos firmados pela Aslemg com
seus associados.

Entre esses compromissos
inarredáveis cabe destacar a proposta de
melhoria dos processos de comunicação,
visando facilitar a interação entre o asso-
ciado e a entidade, através dos meios im-
pressos e eletrônicos disponíveis.

Para garantir que essa ação seja
implementada em plenitude é que foi
efetivada a Diretoria de Comunicação.
E o impresso que chega agora às suas
mãos já é fruto desse trabalho. A partir
deste número, o Jornal da Aslemg,  pas-
sa a ser mensal. Isso representa um avan-

Com a “casa em ordem”, Aslemg
quer dar passos ainda maiores

ço muito grande em termos de aproxi-
mação com o leitor, efetividade da co-
municação e agilidade nas informações
prestadas.

Afora a melhoria na comunicação,
que inclui ainda a melhor divulgação dos
convênios firmados pela Aslemg, de
modo a permitir o acompanhamento per-
manente pelo associado, a direção da
Aslemg estabeleceu entre todas as pro-
postas uma como prioridade número um:
a convocação de assembléia-geral, no pra-
zo máximo de três meses após a posse,

rios; concluir o processo de
informatização da administração, canti-
na e lanchonete, com o objetivo de
agilizar o atendimento ao associado; di-
namizar o atendimento ao associado nas
dependências da associação; melhorar o
acesso à administração da Aslemg, visan-
do maior conforto do associado, sobre-
tudo dos idosos e portadores de defi-
ciência.

Nas áreas esportiva e cultural, a en-
tidade pretende manter e ampliar as ati-
vidades esportivas; promover atividades
culturais e facilitar acesso a jogos, espe-
táculos, peças de teatro e cinema, por
meio de aquisição prévia de ingressos, or-
ganização de caravanas, incrementar o
Happy Hour e tomar outras iniciativas.

No que se refere ao intercâmbio
com outras entidades, a Aslemg quer
manter a parceria com outras entidades,
a Aslemg quer manter a parceria com o
Sindalemg, a Aplemg, os representantes
do CAP, na defesa dos direitos dos ser-
vidores, também com outras associações
e sindicatos de funcionários públicos,
para conhecer e aproveitar experiências
de interesse do servidores da ALMG.

 É objetivo também da associação
implementar, em conjunto com o Repre-
sentante dos Servidores Aposentados e
com a Aplemg, serviços direcionados aos
associados aposentados. A parceria com
o Sindalemg, a Aplemg e a Cofal na rea-
lização das festas juninas e de Natal dos
servidores e no patrocínio ao Coral da
Assembléia Legislativa.

A diretoria da Aslemg agradece e
parabeniza os associados Antônio Alves
de Brito, Antônio Augusto Salles e Salles,
Bárbara Sampaio Costa Flecha, Jorge Au-
rélio Pôssa Filho e Marcelo Silveira Júnior
por sua atuação na Comissão Eleitoral,
responsável por todo o processo eleito-
ral da Associação, finalizado com a pos-

Comissão Eleitoral se, no dia 3 de abril. Com dedicação, auto-
nomia e competência souberam cumprir
as funções delegadas a eles pelo Estatuto.

A tarefa desempenhada pela comis-
são não foi fácil, uma vez que essa elei-
ção, realizada no dia 21 de março, foi uma
das mais disputadas dos últimos tempos.
Quatro chapas concorreram: a vencedo-
ra, Consolidação, com Tião à frente e An-
gélica Saab de vice, obteve 217 votos.

Logo depois, com 204 votos, veio a
chapa Evoluir, que tinha como candi-
dato a presidente Gilcemar Couto. Em
terceiro lugar, ficou a chapa Recons-
truir, do candidato Márcio Juliano, que
recebeu 193 votos. E a chapa Gestão
Participativa, tendo a frente Otacílio
Duarte, foi a preferida por 188 eleito-
res. Foram computados ainda seis vo-
tos brancos e oito nulos.

Melhoria dos processos de
comunicação, visando

facilitar a interação entre o
associado e a entidade,

através dos meios
impressos e eletrônicos

disponíveis

para que os associados definam a
destinação dos lotes e do ginásio do
Buritis. Como já é do conhecimento dos
associados, a manutenção desses imóveis
tornou-se altamente deficitária, devido às
inúmeras taxas e impostos cobrados em
contraposição ao baixo valor auferido
com os aluguéis.

Na parte administrativa, a nova
equipe gestora da Aslemg pretende: dar
continuidade às melhorias na cantina e
lanchonete, buscando otimizar os servi-
ços e oferecer maior conforto aos usuá-

Visite o site da entidade:
www.aslemg.org.br
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O pontapé inicial já foi dado nos
happy hours temáticos da Copa do
Mundo, mais uma promoção premiada
que a Aslemg faz para seus associados,
de abril até junho, mês da Copa. O pri-
meiro Happy Hour foi nesta quinta-fei-
ra (27/4), a partir das 18 horas. Em cada
evento, duas seleções de cada continen-
te, que disputarão a Copa do Mundo,
são festejadas e nessa primeira vez, o
destaque foi para a Alemanha e a Itália

Happy hour da “Copa do Mundo” sorteia
vários brindes; promoção vai até junho

(Europa). Foram servidos pratos típicos
das culinárias alemã e italiana. Houve
também sorteio de quatro brindes da
Copa para os associados. Os ganhadores
foram: Alexandre Meireles, Marcelo
Metzker, Maria Christina Fonseca e
Shirley Peixoto Guedes.

Fique ligado, porque os próximos
eventos já estão marcados, sempre con-
tando com sorteios e apresentação de
algo típico dos países:

11/5 – Seleções em destaque:
Costa do Marfim e Angola (África)

25/5 – Seleções em destaque:
Arábia e Japão (Ásia e Oceania)

8/6  – Seleções em destaque:
Brasil e Argentina (América do Sul).
Nesse dia, além da programação normal,
será sorteada uma camisa oficial da Sele-
ção Brasileira.

Pensando no entretenimento para
os associados, a Aslemg está criando um
espaço para o bate-papo descontraído e
democrático. Se você gosta de ler e ver
filmes, venha participar dessa sala de dis-
cussão, que começará no dia 15 de maio,
das 18 horas às 21 horas. As inscrições

para participação começam nesta terça-
feira (2/5/06). A partir do dia 15 de maio,
em todas as segundas-feiras, você pode-
rá participar desses encontros.

Venha prosear. Jogar conversa fora.
Nos próximos dias, serão divulgados os li-
vros e os filmes. O chá é por nossa conta e

as palavras, por conta de todos que quise-
rem prosear. Será um happy hour bem di-
ferente e muito mineiro. Se você é associa-
do e gosta de livros e de filmes pode fazer
a sua inscrição na Associação. Venha parti-
cipar. Não será uma sala de estudo ou dis-
cussão, mas da mais pura descontração.

Chá com Palavras

A Aslemg vem ao longo do anos,
demonstrando uma forte preocupação
com as questões judiciais que envolvem
os direitos dos associados e da própria
instituição. Atualmente, diversas ações
correm nas varias instâncias da justiça,
e a entidade tem o compromisso de in-
formar aos associados a situação de
todas elas.

Desde 2003, após a extinção do
Fundo de Previdência Complementar
do Servidor da Secretaria da ALMG
(Prelegis), em 1999, está tramitando na
Justiça a ação que visa o ressarcimento
dos valores depositados pelos servido-
res nesse fundo. Ele foi extinto devido
a entrada em vigor da Lei Complemen-
tar 52, de 1999, que passou a permitir
a existência de apenas um instituto
como este em cada unidade da federa-
ção. A ação foi impetrada pela direto-
ria da Aslemg, que ainda aguarda as
decisões da Justiça. Veja abaixo a situa-
ção atual das ações do Prelegis e ou-
tras encaminhadas pela Aslemg:
1. 1º grupo do Prelegis – Está sendo

processada a perícia contábil, para apu-
ração final da diferença entre o valor
pago pela Assembléia quando da
extinção do Prelegis e o valor efetiva-
mente devido.

2. 2º grupo do Prelegis – O advogado
entrou com recurso na TJMG, contes-
tando a decisão da Juíza de 1ª Instân-
cia, que considerou vencido o prazo
para o pagamento dos honorários dos
peritos para a realização da perícia
contábil. Aguarda-se decisão deste re-
curso.

3. Correção da tabela do Imposto de Ren-
da (Processo nº 20003800025725-1) –
Processo em grau de recurso extraor-
dinário interposto pela Aslemg. O pe-
dido foi julgado procedente em 1ª Ins-
tância, mas o TRF da 1ª Região refor-
mou a sentença.

4. Correção da tabela do Imposto de Ren-
da (Processo nº 20003800041849-5) –
Processo em grau de recurso de apela-
ção interposto pela União. O pedido foi
julgado procedente em 1ª Instância.

5. URV (Ação nº 0024028796597)
– Processo encontra-se em 1ª Ins-
tância, onde estão sendo homolo-
gados os acordos propostos pela
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

6. URV (Mandado de Segurança inter-
posto pleiteando o pagamento para
quem entrou na Justiça) – Processo
em grau de recurso extraordinário e
especial interposto pela ALMG. Ha-
via sido concedida a segurança pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG).

7. Revisão geral anual – Processo em
grau de agravo de instrumento inter-
posto pela Aslemg. Em 1ª Instância
o pedido foi julgado procedente, mas
o TJMG reformou a sentença, ten-
do a Aslemg apresentado recursos
especial e extraordinário.

8. Ipsemg (3,2% da saúde) – A
Aslemg foi considerada ilegítima para
pleitear questões tributárias, tendo sido
o processo encerrado.

Prelegis

Almoço premiado
sorteia cinco

cestas de Páscoa
Para lembrar a Páscoa, a Aslemg

promoveu, de 3 a 12 de abril, o seu al-
moço premiado. Todos os associados que
almoçaram na cantina nesse período re-
ceberam um cupom para concorrer a
uma cesta de Páscoa, sorteada após o al-
moço de Páscoa do dia 12. Um dos sor-
teados foi o funcionário do gabinete do
deputado Weliton Prado (PT), o moto-
rista Nilton Oliveira. Associado da
Aslemg há 14 anos, Nilton afirmou: “Eu
não estava esperando, brinquei e acabei
ganhando”. Ele contou ainda que almo-
ça todos os dias no refeitório da entida-
de e se sentiu muito incentivado e feliz
por ser um dos cinco ganhadores.

Maria Aparecida Caribé, que tra-
balha no apoio administrativo da área de
Informática da ALMG, abraçou o espí-
rito de solidariedade da Páscoa. Para cum-
prir uma promessa feita antes do sorteio,
a associada disse que rifou a Cesta de
Páscoa que ganhou, e doou o dinheiro
arrecadado para a creche Núcleo Espirita
Vovó Silvinha. A funcionária contou ain-
da que chegou a vender 20 rifas no seu
setor, arrecadando dinheiro suficiente
para comprar chocolate que foi distri-
buído para as 30 crianças da creche.

Nilton Oliveira

Maria Aparecida Caribé

Também foram sorteados, receben-
do uma cesta de Páscoa, os associados:
Antônio Moreira Bastos, Guaraci Mar-
ques Bragança e Sebastião Dias de Car-
valho.
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Um dos compromissos firmados pela nova direção da Aslemg é o de dar maior publicidade a todas as ações da entidade, incluindo aí todos os serviços prestados
e, em especial, aos convênios com entidades. Lembre-se que todos os convênios firmados pela associação, outras informações de interesse do associado estão também
no site: www.aslemg.org.br. Neste número do jornal, trazemos todos os novos convênios firmados desde janeiro até abril deste ano. Confira abaixo:

Novos convênios firmados

Todos os sábados, das 11 horas ao
meio-dia, é realizado o futebol society dos
associados da Aslemg, a famosa
“peladinha”, no campo do Dom Orione
(Rua Expedicionário Benvindo Belém de
Lima  nº 713, bairro São Luiz). Se você é
associado e tem interesse em participar,
basta adquirir o colete na recepção da as-

Associado pode jogar futebol society
a baixo custo no Campo do Dom Orione

sociação, no valor de R$ 12,00, e pagar
R$ 10,00 por mês. Não-associados tam-
bém podem participar, dependendo do
número de pessoas presentes, e contri-
buindo com R$25,00 por mês, ou pagan-
do uma taxa de R$ 7,00 por cada vez. A
cobrança de apenas R$ 10,00 mensais de
cada associado só é possível porque a

Aslemg contribui, mensalmente, com
R$ 400,00 no aluguel do campo.

Quando for participar pela primei-
ra vez da pelada, o interessado deve pro-
curar o associado responsável pelo fu-
tebol society, Ramon Lotti, no próprio
campo do Dom Orione. Vale lembrar
também que o caixa formado com as

contribuições dos avulsos (não associ-
ados) é utilizado para o pagamento de
mais 30 minutos de aluguel do campo
(quando há mais de 15 atletas) ou para
compra de material esportivo. Eventu-
almente, os adeptos do society no
Orione promovem churrascos, em lu-
gares bem agradáveis.

Faculdade
• Faculdade Metropolitana (3281-9505) – 5% de desconto
• Faculdade Pitágoras (3274-2525) – 12% de desconto
• Faculdade Una (0800303004) – 5% de desconto para Gestão, 10% de desconto

para Técnico Informática, graduação e pós-graduação
• Faculdade Newton Paiva  (0800300031) – 10% de desconto para curso de gra-

duação à distância e pós-graduação presencial

Academia
• Companhia Athlética (3293-1000) – Tabela diferenciada de acordo com nº de

alunos

Odontologia (Desconto especial para associados)
• Mais Odonto Ltda. (3271-1355)
• Tangran Odontologia (3335-8712)
• Núcleo de Odontologia Especializada (3297-9323)
• Centro Integrado Tratamento Odontológico (3281-9606)
• Dra. Lúcia Farah de Araújo Leite (3227-7975)
• Dr. Elias Youssef  Abou Abadallah (3371-0522)

Medicina Alternativa (Desconto especial para associados)
• Maria José Marinho (3225-4222)

Lojas em geral (Desconto em folha de pagamento)
• Madras Comercial Ltda. – 3337-5743
• Chaveiro Via Contorno – 3337-9617
• Big Head Cosmético e Perfumaria – “Água de Cheiro” – 3224-1974
• Elmo Calçados – 2105-2013

Autopeças e Veículos
• Strada Veículos e Peças (3490-7725) – 20% de desconto sobre mão de obra, 10%

de desconto sobre franquia e outras vantagens

• Minas Pneus Ltda (2103-4488) – 10% de desconto na mão de obra em serviço de
mecânica, 5% de desconto em peças, 3% de desconto em pneus ( exceto em
promoção)

• Odilon Auto Peças Ltda (3369-7979) – 5% desconto para pagamentos à vista, 3x
sem juros no cartão de crédito, cheque pré-datado  sem juros

• Araújo Abreu & Filho Centro Automotivo – “Delforte” (3214-2530) – Check list
gratuito em mais de 30 itens, internet para clientes, busca e entrega do veículo

Lava Jato
• Flamar Empreendimentos (3337-7481) – 10% de desconto

Fisioterapia
• Funcional Fisioterapia Ltda (3241-2401) – Tabela CBHPM

Farmácia de Manipulação
• Artes Farma Ltda. (3291-0555) – Desconto em folha de pagamento

Clínica de Estética
• La Vita Center Cosméticos Estética (3372-4001) – Desconto especial para asso-

ciados
Assessoria e Consultoria
• Assessoria & Consultoria de Minas Ltda. (3041-3566) – Desconto em folha de

pagamento

Psicologia (Tabela CBHPM)
• Conceito – Psicologia Clínica e Orientação Profissional (3541-8748)
• Dra. Cláudia Simões Pinto Coelho (3261-7796)

Nutrição
• Isabela de Assis Gonçalves (3488-0418) – Tabela CBHPM
Acupuntura
• Dra. Marize Cavalcanti N C Bignoto  (3442-4106) – Desconto especial para asso-

ciados
Fonoaudiologia
• Dra. Cláudia Fernandez Cyrino (3227-0840) – Tabela CBHPM


