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Associados fazem torcida pelo Brasil no
Happy Hour da Copa do Mundo

Na torcida por um Brasil campeão na
Alemanha, a Aslemg promoveu, em 8

de junho, o seu último Happy Hour da
Copa do Mundo, destacando, é claro,

nosso País, e também seu vizinho e
arqui-rival, a Argentina. Bem no clima

de euforia que caracteriza os brasileiros
quando torcem pela seleção, os

presentes ao evento sambaram sem
parar, ao som do grupo Mistura Fina e
assistiram à apresentação de uma dupla

de dançarinos de zouki.

O salão da Aslemg ficou
completamente lotado pelos

participantes, que puderam apreciar, no
cardápio da festa, pratos típicos

brasileiros, como canjiquinha com
costelinha e porção de fígado com jiló.

Durante o Happy, membros da
diretoria sortearam 22 camisas

“Aslemg na Copa” e ainda uma camisa
oficial da Seleção Brasileira. A felizarda

foi Terezinha de Jesus Brito.

Fechando a programação do
evento de l iteratura e cinema da
Aslemg, foram realizados mais quatro
Chá com Palavras. Os associados pu-
deram assistir a três filmes clássicos,
dois estrangeiros e um nacional: “A
festa de babete”, produção dinamar-
quesa do diretor Gabriel Axel (em 5
de junho); “Lavoura arcaica”, obra do

Chá com Palavras e festa dos Namorados completam programação
diretor Fernando Carvalho, baseada no
livro do escritor paulista Raduan
Nassar (no dia 12); e “O carteiro e o
poeta”, de Michael Radford,
enfocando a vida do escritor chileno
Pablo Neruda (em 19 de junho). Já no
dia 26, os amantes da literatura toma-
ram chá com as palavras da escritora
nascida na Ucrânia e naturalizada bra-

sileira, Clarice Lispector, em sua obra
de 1964, “A Paixão segundo G.H.”
Namorados – Para lembrar o Dia dos
Namorados, foi promovido outro
Happy Hour da Aslemg, no dia 22. Os
apaixonados tiveram a oportunidade de
comemorar a data, degustando tira-gos-
tos e bebidas, ao som da dupla Nando
& Lucas.

Aslemg promove “Happy Hour Julino”
Uma vez que junho ficou tomado pelos eventos sobre a Copa do Mundo, a Associação programou para o mês seguinte

seus festejos “Julinos”. Já também tradicional dentro do calendário da Aslemg, o Happy Hour Julino será no dia 13 de

julho, a partir das 18 horas, na cantina da Aslemg. O evento contará com pratos típicos dessa época do ano (como canjica,

pipoca, quentão, doces e outros), além da apresentaçãode Gilvan Miguez e seu grupo de forró, para completar a animação.

Tíquete – O associado presente receberá como brinde um tíquete de canjica, um de pipoca e outro de quentão.

• Assembléia geral decide por venda dos imóveis do Buritis Páginas 2 e 3
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Após assembléia, Aslemg se volta para
venda e aplicação dos recursos do Buritis

Como foi prometido, a diretoria
da Aslemg cumpriu mais um de seus
compromissos firmados em campa-
nha. No dia 28 de junho, os associa-
dos interessados participaram da as-
sembléia geral e decidiram pela venda
dos terrenos do Buritis. Já tendo ante-
riormente se posicionado de maneira
favorável à venda, a diretoria da
Aslemg aplaude a decisão,  por
considerá-la a mais democrática, e ao
mesmo tempo, mais correta e racio-
nal. O atual quadro financeiro dos imó-
veis do Burit is dá margem a
pouquíssimas, ou talvez inexistentes, al-
ternativas que garantam a sustentação
econômica dos terrenos, a não ser a
venda deles. É importante ressaltar
também que, afora a vontade da atual
direção da Aslemg, todas as diretrizes
traçadas foram respaldadas pelo Con-
selho Fiscal, em reunião conjunta.

Os associados têm acompanhado,
no número atual e anterior deste jornal e
em outros informes da Aslemg, que a
relação despesas x receitas ordinárias
apresenta um resultado favorável, ainda
que pequeno. Mas o grande nó da ques-
tão está no passivo tributário dos imó-
veis: hoje, o total da dívida com o IPTU
das quadras 92 e 94, referente aos anos
de 2000 a 2005, chega a cerca de R$ 500
mil. Conquanto os parcelamentos este-
jam sendo pagos em dia, é necessário

solucionar esse problema o quanto an-
tes, contendo a sangria de gastos, ou
corre-se o risco de, daqui a algum tem-
po, com o apurado na venda dos terre-
nos, não se conseguir pagar todas as suas
despesas.

Tomada a decisão pela venda, a
Aslemg se volta agora para a forma
como se dará essa transação. Nesse que-
sito, a diretoria, como foi dito na assem-
bléia geral pelo presidente Tião, está aber-

ta a sugestões dos associados no sentido
de otimizar o processo e obter um gan-
ho maior para a Associação. A diretoria
sugere como melhor forma para efetu-
ar a venda o leilão, por entender que esse
instrumento é o que mais oferece em ter-
mos de transparência e igualdade de con-
dições aos interessados.

Em relação aos valores da venda
dos terrenos, a Associação tem se cerca-
do de todos os cuidados, com vistas a
fazer um bom negócio. É por isso que
já foram feitas, por empresas do ramo
imobiliário, três avaliações dos terrenos.
Em 2005, duas empresas avaliaram os
terrenos (já descontados os de posse da
Prefeitura de BH) em aproximadamen-
te R$ 3 milhões. Em 2006, outra empre-
sa fez a mesma avaliação, calculando um
valor de venda total próximo dos
R$ 4,3 milhões.

Efetuada a transação, os recursos
obtidos serão destinados à quitação da
dívida com o IPTU dos imóveis e do
ITBI da Escola do Legislativo. Descon-
tados esses valores, o restante será desti-
nado à aquisição da sede da Associação
ou de imóvel que traga retorno financei-
ro à entidade. Até que seja efetuada a
compra desse imóvel, o montante será
aplicado em contas específicas em ban-
cos diversos, para melhor controle dos
associados.

A diretoria acredita que, adotadas
todas essas medidas e precauções, os
bens da Aslemg, sejam eles imóveis ou
aplicações financeiras – estarão bem
guardados.  Afinal,  trata-se de um
patrimônio da entidade e de seus associ-
ados, e que, por isso, deve ser objeto de
todo o zelo, transparência e responsabi-
lidade.

A diretoria acredita
que, adotadas todas

essas medidas e
precauções, os bens da

Aslemg, sejam eles
imóveis ou aplicações
financeiras – estarão

bem guardados

Associado tem direito a auxílios natalidade e funeral
Conforme prevêem partes do

art. 4º do Estatuto da Aslemg, o as-
sociado tem direito, se cumpridos al-
guns requisitos, a benefícios, no caso
de nascimento de filhos ou de morte
de algum dependente. Veja abaixo o
teor completo:

Artigo 4º – A Aslemg poderá:

“...
VIII – conceder auxílio-natalida-

de ao associado inscrito, de forma
ininterrupta, há mais de 10 meses na
Aslemg, no valor correspondente a 10
mensalidades, quando requerido até
180 dias do nascimento do filho, devi-
damente comprovado;

IX – Conceder auxílio-funeral
ao associado inscrito, de forma
ininterrupta, há mais de 10 meses na
Aslemg,  por morte de seu depen-
dente, no valor correspondente a 10
mensalidades, quando requerido até
180 dias do óbito, devidamente com-
provado; ...”
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Por 29 votos a um, assembléia geral decide
pela venda dos terrenos do Buritis

OBSERVAÇÕES:
1. (*) Valores referentes aos meses de janeiro a abril/06
2. QUADRA 92 – Lotes em que funcionam o Ginásio (1 a 4) e que estão dentro de seu perímetro

(5 a 8)
3. QUADRA 94 – Lotes que estavam alugados para a implementação do centro de treinamento de

golfe
4. Parte dos valores devidos referente à quadra 94 estão sendo cobrados na ação ajuizada pela

Aslemg contra a empresa locatária (período de abril/02 a junho/05).
5. O IPTU do lote W não está sendo pago, tendo em vista o pedido feito à PBH de aceitá-lo em

dação de pagamento
6. Os parcelamentos estão sendo quitados em dia.

IPTU – SITUAÇÃO ATUAL 
Ref.: Abr/06 

PERÍODO LOTES DADOS DO PARCELAMENTO 

    
TOTAL 

PARCELAS 
PARCELAS 

RESTANTES VR PARCELA 
DÉBITO 
TOTAL 

            
2000 a 
2003 QUADRA 92 60 39  R$ 1.383,28   R$ 53.947,92  
  QUADRA 94 51 44  R$ 3.273,22   R$ 144.021,68  
         
2004 e 
2005 QUADRA 92 41 39  R$ 1.320,62   R$ 51.504,18  
  QUADRA 94 46 44 2814,98  R$ 123.859,12  
            

2006 QUADRA 92 
EM 
ABERTO(*)      R$ 6.619,00  

  QUADRA 94 
EM 
ABERTO(*)      R$ 15.786,10  

            
        TOTAL  R$ 395.738,00  
            
2000 a 
2005 

QUADRA 92 
(lote W) 

EM 
ABERTO      R$ 103.324,26  

2006 
QUADRA 92 
(lote W) 

EM 
ABERTO (*)      R$ 6.008,40  

        TOTAL  R$ 109.332,66  
 

Com 29 votos a favor e apenas um
contra, saiu vitoriosa a proposta de ven-
da dos terrenos do Buritis. A assembléia
geral para decidir sobre o assunto foi
realizada no último dia 28, e contou com
31 participantes – o presidente, de acor-
do com o Estatuto da Aslemg, não vota.
Ainda segundo o Estatuto, para que a
decisão fosse homologada, seriam ne-
cessários dois terços dos votos dos pre-
sentes, ou seja, 21 votos, marca supera-
da com os 29 votos obtidos.

Durante a reunião, que durou pou-
co menos de duas horas, o presidente,
Sebastião Aleixo, trouxe aos associados
esclarecimentos sobre diversos aspectos
envolvendo a alienação dos imóveis.
Também nesse período, foi dada a pala-
vra aos inscritos para que se manifestas-
sem livremente, fazendo questiona-
mentos, ponderações, esclarecendo dú-
vidas, e obtendo, de pronto, respostas
por parte da presidência.

Formada a mesa da assembléia, com
membros da diretoria e Tião passou à lei-
tura da carta enviada aos associados. Nessa
correspondência, a Aslemg informou que
não havia sido apresentada à diretoria qual-
quer manifestação contrária a venda dos
terrenos. Sebastião Aleixo listou então os
três aspectos norteadores da decisão da
Aslemg de venda dos terrenos. A medida
foi fruto de deliberação da diretoria, res-
paldada em reunião conjunta com o Con-
selho Fiscal. Os tópicos que envolveram
a decisão foram:
1 – O porquê da venda: A Aslemg, vi-
sando dar uma destinação satisfatória aos

terrenos do Buritis, fez duas tentativas:
primeiro, tentou construir um conjunto
habitacional; e depois, negociou a implan-
tação de um campo de golfe. Essas ações
não trouxeram o resultado desejado, fa-
zendo com que os terrenos ficassem
ociosos e gerando elevadas despesas
com IPTU. Tudo isso afetou o equilí-
brio financeiro da Associação, uma vez
que a receita apurada no ginásio
poliesportivo é suficiente apenas para
cobrir as despesas ordinárias do local,
como pessoal, água, luz, telefone e segu-
rança eletrônica. Em resumo, os moti-
vos da venda foram a grande diferença
entre receitas e despesas (incluindo aí o
débito tributário), além da pouca utiliza-
ção do ginásio pelos associados.
2 – A forma de venda: Uma vez ho-
mologada, para maior transparência e
segurança, a venda será feita em leilão.
Os interessados poderão apresentar
proposta, dentro do prazo pré-estipu-
lado e a partir de preço mínimo por
metro quadrado (conforme avaliações
de mercado), tanto para o conjunto de
lotes quanto para parte deles. No en-
tanto, em todos os casos deverá ser in-
cluído necessariamente, na quadra 92,
o lote 9W, terreno onde se encontra uma
área de preservação permanente, de
propriedade da Aslemg. As propostas
serão avaliadas de acordo com o re-
torno financeiro para a Associação, in-
dependentemente de serem para o todo
para partes.

Para supervisionar a tramitação do
processo, foi criada uma comissão. Ela é

formada por dois membros da diretoria
(o presidente, Sebastião Aleixo e o dire-
tor financeiro, Salazar Rodrigues); dois
membros do Conselho Fiscal (Neide
Maria de Souza e Sérgio Ricardo de Paula),
um especialista nas questões que envol-
vem a forma de venda escolhida  e um
profissional para suporte jurídico (o as-
sociado Ênio Andrade, que é advogado).
Sobre os valores a serem praticados na
venda dos imóveis, o presidente apresen-
tou três avaliações de mercado feitas por
empresas do ramo imobiliário. Duas de-
las, feitas em 2005 avaliam os terrenos
em aproximadamente R$ 3 milhões. A
última avaliação, de 2006, estimou um
valor de venda total próximo dos R$
4,3 milhões.
3 – Destinação dos recursos: do mon-
tante apurado com a venda serão desti-
nados recursos para a quitação dos débi-

tos tributários (IPTU) do próprio terre-
no e para quitação do ITBI da Escola do
Legislativo (única pendência que impede
o registro da ELE em nome da Aslemg).
O valor final apurado será destinado à
aquisição da sede própria da Associação
ou de outro imóvel que traga retorno fi-
nanceiro à entidade. Enquanto não for
efetuada a compra desse imóvel, o mon-
tante será aplicado em contas novas, em
bancos diversos (Caixa Econômica Fe-
deral, Banco do Brasil e Cofal). Essas
contas serão abertas especificamente para
aplicação dos recursos, separando-os dos
valores utilizados no dia-a-dia pela Asso-
ciação, facilitando o monitoramento dos
resultados das aplicações.
Planilha – Com relação às despesas com
tributos dos terrenos do Buritis, Tião
apresentou ainda a seguinte planilha com
o demonstrativo desses gastos:

Carlos Máximo, Salazar Rodrigues, Angélica Saab e Tião; Pedro Chagas (Conselho
Fiscal); Edgard Abreu (assessor jurídico da Aslemg) e Francisco Mendes
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Cinco novos convênios são assinados
Associado, veja abaixo as empresas com as quais a Aslemg firmou convênio no mês de junho.

São novas vantagens que a Associação oferece para você.

Borges e Silva Ltda. Lingerie
Rua Curitiba, 689 – 13º andar – Centro
Fone: 3271-1145
Desconto em folha

Depois de prestar serviços por
mais de 14 anos na Cantina da Aslemg,
Terezinha Francisca Acorroni, que come-
çou em 5 de abril de 1992, quer agora
mais tempo para ficar com a família e
amigos. Com direito à aposentadoria
desde o fim do ano passado, mas ainda
trabalhando na Associação como
copeira, Dona Terezinha – como é cha-
mada pelos colegas de trabalho, afirmou
que essa experiência foi muito rica.
“Aprendi muito na Aslemg, conheci vá-
rias pessoas e fiz um círculo de amiza-
des muito bom. Levo daqui o carinho
das pessoas com quem convivi - dos co-
legas de trabalho e da Diretoria”, disse a
funcionária.

Como vai sair nos próximos dias
da Aslemg, Dona Terezinha já faz pla-
nos para o futuro. Divorciada, com qua-

tro filhos e também quatro netos, ela
disse que pretende visitar mais seus entes
queridos, familiares e amigos, e “moto-
rizada” já que conseguiu, com muito es-
forço, comprar seu carro. Tendo com-
pletado 60 anos de idade, a funcionária
falou de outras duas prioridades nesta
nova fase de sua vida: cuidar mais de
sua saúde, agora que terá mais tempo
para isso; e continuar com seu planeja-
mento financeiro, “para não passar aper-
to”, lembrou.

Dona Terezinha, com a experiên-
cia e a bagagem adquiridas no trabalho
na Aslemg, deixa para os novos funcio-
nários uma mensagem. “Trabalhem com
carinho e com prazer; isso faz bem para
nós mesmos, para a empresa onde tra-
balhamos e para quem utiliza nossos ser-
viços”, concluiu

Depois de atuar por 14 anos na Aslemg,
funcionária faz planos para aposentadoria

Terezinha Francisca Acorroni, que atua na Cantina da Aslemg

Juliana Boechat Bijuterias
Rua República Argentina,486 – Sion
Fone: 3223-0769
Desconto em folha; nas compras acima de 10
peças, o preço pode ser reduzido ao de atacado

WI – FI – Telecomunicações e Informática
Rua Joanésia, 198 – Serra
Fone: 3225-6732
Venda de Computadores e assistência técnica; desconto
em folha

Speed System Enghish school Ltda
Rua Marília de Dirceu, 173 – Lourdes
Fone: 3337-2848
Desconto em folha
Valor da mensalidade – R$105,00 para qualquer
módulo – Inglês, Espanhol, Italiano

Original Medicina Estética
Av. Afonso Pena,3130 - sala 201 - Savassi
Fone: 3226-4470
Desconto em folha e de 40% nas avaliações


