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Criatividade na crise
Com preços em alta, Aslemg busca meios alternativos para a manutenção dos 

serviços com qualidade

Os produtos alimentícios 
tiveram aumento médio de 
5,55% somente este ano, 

conforme pesquisa de preços do 
Procon Assembleia, realizada nos 
supermercados de Belo Horizonte e  
da Região Metropolitana. 

Os cortes de carne bovina 
apresentaram alta de 2,6%, no 
período de janeiro a setembro de 
2015, ainda conforme o estudo.

Em momentos de alta de preços, 
responsabilidade e economia com 
as fi nanças são atitudes necessárias 
para impedir o aumento das despesas. 

A Gestão Inovar, seguindo os 
compromissos de responsabilidade 
e transparência, assumidos em 
campanha, decidiu tomar medidas  

 para atravessar a atual 
crise sem comprometer os 
recursos da Associação.

Uma dessas medidas diz 
respeito à realização de 
pesquisas de mercado para 
a comparação e aquisição de 
produtos a preços menores. 

Outra ação importante é a 
atenção e o cuidado com 
a perda de mantimentos 
na preparação dos pratos. 
Conforme a gerente de 
alimentos da Aslemg, Thereza 
Alves, o dia a dia de produção 
da comida sofreu mudanças 
para evitar o desperdício. 

“Deixamos de produzir grandes 
quantidades de comida. Agora, 
preparamos os alimentos de maneira 
gradativa. Caso a cantina não receba 
o número de comensais esperados, 
não temos perdas. Isso também é 
positivo, por outro lado. Dessa forma, 
oferecemos pratos mais saudáveis e 
frescos”, afi rma. 

Os cardápios também recebem maior 
atenção e, consequentemente, as 
opções se tornam mais atrativas. 
“Temos a obrigação de ser criativos e 
reinventar para manter a cantina no 
mesmo nível”, destaca Thereza. 

Nesse sentido, a equipe de 
cozinheiros é chamada a contribuir 
com sugestões de novos pratos, 
como a feijoada light, o croquete 
de legumes, além da empada de 
alho poró, inseridos no menu do 

restaurante. 

O atual momento de infl ação dos 
produtos alimentícios afeta a 
Associação de forma geral, enfatiza 
a gerente do setor fi nanceiro da 
Aslemg, Rosana Lima Silva. Rosana 
ressalta que o custo excedente 
não será repassado ao usuário do 
restaurante. 

“Como os preços dos gêneros 
alimentícios têm aumentado, 
trabalhamos internamente com os 
funcionários para evitar desperdícios, 
perdas e compras excessivas”. 

“Realizamos reuniões constantes 
para que haja uma conscientização 
entre nossos empregados. Temos 
que manter a qualidade dos produtos 
sem aumentar os preços”, explica a 
gerente.

“Em nossas pesquisas de mercado, 
essas são medidas tomadas por 
outros lugares:  readequação de 
determinados alimentos por outros, 
porém, de forma caprichosa, 
interessante e com visual atrativo. 
Então, essa é uma de nossas 
preocupações”, enfatiza a gerente 
responsável pelos alimentos da 
Aslemg.
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Editorial

Associado (a),

Este é o primeiro jornal da Aslemg 
desde o início da Gestão Inovar, 
ocorrido em abril deste ano. Você 
vai perceber que optamos por uma 
versão mais dinâmica e econômica, 
para que esta publicação seja lida em 
qualquer lugar e a qualquer momento 
do seu dia. 

A opção pelo jornal online 
também é a que mais se 
enquadra nos objetivos 
de nossa gestão: 
inovação, transparência 
e criatividade para o atual 
cenário de crise.

Inovar signifi ca, 
estritamente, inovação 
em gestão. Um desafi o 
que aceitamos em nome 
da Aslemg, para tornar 
a Associação cada dia 
mais forte. 

Já podemos apresentar 
resultados positivos, 
obtidos com muito 
trabalho e mobilização 
dos funcionários. 

Nos dois primeiros 
meses de gestão, 
trabalhamos apenas 

para a readequação de determinadas 
práticas já arraigadas, que 
prejudicavam a administração dos 
recursos. 

Hoje, desde o presidente até o 
conselheiro, ninguém recebe ajuda de 
custo, nem tem desconto diferenciado 
nos produtos da cantina ou em festas 
realizadas por nossa Associação. 
Somos todos associados, como 

você, e temos os mesmos direitos e 
deveres. 

O estatuto e o jurídico caminham na 
mesma direção – de uma Aslemg 
mais ética e transparente.

Estamos criando condições para uma 
gestão sustentável, com enfoque 
empresarial, sem perder o caráter 
social e o foco no associado. Uma 
de nossas mais bem-sucedidas 
medidas, nesse sentido, foi assumir 
o controle da administração do 
Espaço Sociocultural, antes sob 
a responsabilidade de empresa 
terceirizada. 

No primeiro mês de gestão do 
Espaço, reduzimos em mais de 50% 
um prejuízo de R$ 11 mil – situação 
anteriormente recorrente. 

Mudar é preciso e inovar é prioridade 
neste momento de tensão econômica. 
Cortar despesas e aumentar a receita 
tem sido nossa realidade.

Agradecemos a todos os associados 
pela compreensão e paciência. 
Podemos assegurar que todos nós 
sairemos ganhando desse processo 
de mudanças. 

“Nada é mais difícil de executar, mais 
duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de 
manejar do que dar início a uma nova ordem 
de coisas” - (Maquiavel).
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Luiz Antônio Dias - Presidente da Aslemg 
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Saúde e Bem-Estar

Não há dúvida de que a atenção 
à saúde começa pela boca. 
Os altos índices de adultos 

com excesso de peso e obesidade 
no país confi rmam a falta de cuidado 
do brasileiro com a ingestão de 
alimentos. 

O excesso de peso prejudica 56,9% 
da população com 18 anos ou mais, 
enquanto a obesidade acomete 
20,8% do país, conforme dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
realizada pelo Ministério da Saúde 
em parceria com o IBGE.

O estilo de vida saudável em voga 
nas redes sociais esconde o avanço 
do sobrepeso no Brasil, que evoluiu 
42,4% entre 2002 e 2013, enquanto 
a obesidade aumentou de 9,3% para 
17,5%, no mesmo período. 

Segundo a PNS, as mulheres 
apresentaram a maior evolução 
nos índices de excesso de peso, 
passando de 42,1%, em 2002, para 
59,8%, em 2013. A obesidade no 
gênero passou de 14% para 25,2%.

Apesar dos números negativos, 
a população tem maior acesso à 
informação sobre hábitos alimentares 
- conhecimento facilitado pela 
internet. 

“Hoje em dia, as pessoas estão 
mais dispostas a ter uma vida mais 
saudável e estão buscando uma 
mudança de hábito na alimentação”, 
observa Fabiana Irmehy, nutricionista 
do restaurante da Aslemg. 

Diariamente, cerca de 500 pessoas 
utilizam o restaurante da Associação. 
Público variado, porém, atento 
às necessidades nutricionais do 
organismo. 

“A Aslemg vai ao encontro dessa 
nova tendência. Começamos a 
agregar todos os gostos alimentares 

para que mais pessoas possam 
usar nossa cantina, mantendo 
uma vida mais saudável”, afi rma 
a nutricionista.

CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL

Os grandes vilões da saúde foram 
os principais alvos da equipe 
responsável pelo restaurante da 
Aslemg: o óleo e o sal. Fabiana 
explica que os cozinheiros fi cam 
atentos aos níveis de gordura e 
quantidade de sal usados nos 
alimentos. 

“Caso alguém queira mais sal, é 
só colocar no próprio alimento. 
Hoje em dia, a maioria das 
pessoas evita o sal. Ele não faz 
bem para a saúde”. 

Usuário do restaurante há 15 anos, o 
associado Sergio Antônio de Barros 
reconhece que houve uma evolução 
no preparo dos alimentos da cantina. 

“A qualidade da carne melhorou muito 
e existe um cuidado muito especial 
com o balanceamento dos pratos”, 
declara Barros.

Atendendo a pedidos de usuários, 
opções mais saudáveis foram 
adaptadas ou inseridas ao cardápio 
da cantina. Um exemplo é a batata-
doce, item em evidência no mundo 
fi tness. 

“Por ter um carboidrato complexo e 
que tem uma absorção mais rápida no 
organismo, a batata-doce proporciona 
mais energia e não estoca tanta 
gordura. Estamos disponibilizando a 
hortaliça todos os dias da semana”, 
explica Fabiana. 

O arroz integral é outra opção da 
cantina, indispensável para o menor 
acúmulo de gordura. 

Devido ao aumento do consumo do 
item, a Aslemg acresceu a oferta do 

cereal. Rico em fi bras, o arroz integral 
prolonga a sensação de saciedade, 
além de contribuir para a absorção de 
colesterol.

Há cerca de um mês, a lanchonete 
da Aslemg oferece gelatina, mousse 
e arroz-doce diet - opções totalmente 
sem açúcar. Além disso, disponibiliza 
adoçante com sucralose, uma 
versão mais natural ao adoçante 
convencional, feito com aspartame. 

“Alguns estudos indicam que o 
aspartame teria correlação com uma 
maior incidência de câncer e de 
depressão. A sucralose é uma opção 
mais natural, justamente por ser uma 
substância extraída diretamente do 
açúcar”, explica a nutricionista.

Viver com saúde
Cantina da Aslemg passa por adaptações para oferecer opções de pratos mais 

saudáveis
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Fabiana Irmehy, nutricionista do restaurante da Aslemg 



Agenda Cultural

Inscrições abertas para a Festa do 
Servidor e Família

Servidores já podem garantir sua participação no evento do dia 17 de outubro
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Estão abertas as inscrições 
para a Festa do Servidor e 
Família, atração que faz parte 

do calendário da 14ª Semana do 
Servidor da Assembleia. 

Renovada e diferente dos anos 
anteriores, a próxima Festa do 
Servidor vai oferecer diversas 
atividades esportivas, como vôlei, 
tênis, futebol e campeonato de truco. 

O evento também reserva diversão 
para crianças, como pula-pula, 
piscina de bolinhas, trampolim e 
piscina infantil.

“Havia apenas o futebol masculino, 
nos anos precedentes. Nesta edição, 
oferecemos diferentes opções de 
entretenimento, nas modalidades 
feminina e masculina, além de 

atividades infantis. Pensamos em um 
evento com foco na família”, destaca 
o diretor de esportes da Aslemg, 
Breno Lima. 

A festa é aberta aos servidores 
ativos e aposentados da ALMG e aos 
funcionários das entidades parceiras 
(Aplemg, Sindalemg e Sicoob 
Cofal). Para participar, é necessária 
a realização de inscrição, no valor 
de R$ 5,00. Os servidores poderão 
adquirir ingresso para um convidado, 
no valor de R$ 15,00.

“Buscando o verdadeiro sentido 
de inovar, realizamos um evento 
diferente dos outros. Temos o intuito 
de proporcionar maior participação 
dos servidores por meio do esporte. 
Este é o nosso presente para os 
trabalhadores da Assembleia, 

em comemoração à semana dos 
servidores”, declara o diretor de 
esportes da Aslemg.

INSCRIÇÕES
Local: Sede da Aslemg – Rua Dias 
Adorno, 300, Santo Agostinho
Valor: R$ 5,00
Crianças com até 12 anos não 
pagam
Mais informações pelo telefone (31) 
3337-7788 (Eventos)

SERVIÇO
Festa do Servidor e Família
Data: 17 de outubro de 2015 
Horário: das 9h às 17h
Local: Clube Quinze Veranistas

Inscrições abertas para a Festa do 
Servidor e Família

Servidores já podem garantir sua participação no evento do dia 17 de outubro

Estão abertas as inscrições 
Festa do Servidor e 
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