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Ao final da gestão 2010/2013, percebi 
que não precisamos de muita coisa. Se 
tivermos simplicidade, coragem e de-
dicação para fazer, o melhor acontece. 
Afinal, a Associação dos Empregados da 
Eletronorte (ASEEL) é merecedora dessa 
dedicação.

Como bem disse o pintor espanhol 
Pablo Picasso: “Existem pessoas que 
transformam o sol em pequena mancha 
amarela, porém há outras que fazem de 
uma simples mancha amarela o próprio 
sol”. É assim, com essa frase, que en-
cerramos nossas atividades mostrando 
o pouco do muito que juntos fizemos 
pela associação. 

Na última edição da Revista ASEEL, tra-
zemos o balanço da nossa gestão com 
destaque para a obra do Bar Panorâmico. 

Muito obrigada e boa leitura!

Miriam Maria

Carlúcio Alves Ferreira
Vice-Presidente,  
Administrativo e Financeiro

Fernando Werneck
Vice-Presidente, 
Benefícios e Promoções
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Acontece...
ASEEL ATINGE EquILíBRIO 
FINANCEIRO 
DiREToRiA ExECuTiVA ANALiSA PRESTAção 
DE CoNTAS JuNTo CoM CoNSELHo FiSCAL

Em dezembro, a ASEEL recebeu a visita do Conselho Fiscal, 
a convite da Diretoria Executiva, para análise dos balancetes 
relativos aos 1º, 2º e 3º trimestres do exercício de 2012. 
Juntos, os conselheiros fizeram considerações sobre os 
índices de liquidez que definem o equilíbrio entre receitas 
e as despesas. o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. ireno 
Fragoso afirmou que houveram melhorias na gestão e 
equilíbrio nas constas, também constatados pelos  
contadores da ASEEL.
 
Foram analisadas também melhorias na folha de pagamento 
que hoje está em torno de R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais). uma economia considerável, tendo em vista que 
no início da gestão a mesma apresentava um custo de R$ 
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), afirmou o 
Presidente do Conselho Fiscal- Sr. ireno Fragoso.
 
“o equilíbrio nas contas da ASEEL é fruto do esforço da atual 
Diretoria Executiva que trabalha para vencer as dificuldades 
financeiras, reduzir custos e ainda valorizar o patrimônio da 
associação com diversas obras que vem sendo realizadas no 
núcleo de Brasília com materiais reaproveitados do Clube 
Park Way em processo de venda.”
 
A Diretoria Executiva também apresentou ao Conselho Fiscal 
os levantamentos que foram realizados junto a iCATu e 
ASSuRÊ referentes à cláusula contratual 16.3- DiSTRiBuição 
QuANTo Ao CuSTEio: no seguro parcial ou totalmente 
contributário, o excedente técnico recebido pelo Estipulante 
(ASEEL) será, respectivamente, proporcional ou integralmente 
destinado por este aos segurados das apólices de seguros. o 
resultado positivo repassado à ASEEL pela seguradora rendeu 
um excedente técnico no valor de R$ 609.000,00 (seiscentos 
e nove mil reais), que serão distribuídos em janeiro aos 
segurados pela Diretoria Executiva. 

iNÉDiTo, ASSEL FAz DiSTRiBuição DE PERCENTuAiS PARA oS ASSoCiADoS 
SoBRE o ExCEDENTE TÉCNiCo DE SEGuRo 

A ASEEL começa 2013 
com boas notícias para os 
associados. Em janeiro, a 
Diretoria Executiva fez a 
distribuição do resultado 
apurado referente ao 
excedente técnico das 
apólices 93.104389 de 
seguro de vida e 82.001032 
de acidentes pessoais, 
contratadas pela ASEEL e 
administradas pela icatu 
Seguros. Fato, esse, inédito 
em toda a história da 
associação. 

o valor repassado respeita 
as condições estabelecidas 
em contrato, onde foi 
apurado o resultado positivo 
nos períodos de abril de 
2010 a março de 2012. os 
segurados que contribuíram 
ininterruptamente 
foram contemplados, 
proporcionalmente, as suas 
participações dentro do 
prazo citado.  

Para aqueles que ainda não 
fazem parte das apólices, 
a diretoria executiva 
ressalta a importância da 
adesão, garantindo assim 
os bons níveis técnicos. 
isso, consequentemente, 
fará com que a apuração 
dos excedentes técnico 
futuros seja mais 
significativa, além de 
aumentar a possibilidade 
de aprimoramento das 
condições de coberturas, 
hoje oferecidas por elas.
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AuDiToRiA i

A ASEEL Brasília realizou a auditoria referente 
ao exercício de 2010, pelo Grupo Auditoria, 
Consultoria, Planejamento Tributário e 
Treinamento Empresarial (APTC). o parecer 
técnico evidenciou que as demonstrações 
do balanço patrimonial estavam de 
acordo com os resultados das operações 
movimentadas no ano auditado. 

Para finalizar a gestão 2010/2013, a ASEEL 
Brasília está realizando auditoria dos 
exercícios 2011 e 2012 por meio da Empresa 
Nacional Auditores Associados. o resultado 
do trabalho será divulgado no site da 
associação.

AuDiToRiA ii

Em dezembro de 2012, o Núcleo de Manaus 
também foi auditado nos exercícios de 
2010 e 2011. o trabalho foi realizado pelo 
contador e auditor Gregório Martins, 
também da Nacional Auditores Associados, 
empresa que apresentou melhor proposta 
financeira dentre as quatro que ASEEL 
recebeu. o resultado demonstrou que 
as prestações de contas representam 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Núcleo Regional de Manaus em 31 de 
dezembro de 2010 e 2011 e os resultados 
de suas operações, referente aos exercícios 
findos nas referidas datas, estão de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

SuCESSo DE PúBLiCo

A ASEEL em Brasília superou o seu recorde de frequência no mês de dezembro. o espaço foi 
disputado pelos sócios que buscaram o clube para realizar as festas de final de ano.  “Alguns 
setores da Eletronorte, dentre eles, Presidência e as diretorias de Gestão e Financeira aproveitaram 
as instalações para confraternização com os colaboradores”, conta Miriam Maria, presidente da 
ASEEL. Segundo ela, as duas churrasqueiras construídas, recentemente, não foram suficientes 
para tantas demandas.  

VoCÊ TEM FoME DE QuE?

inaugurado em agosto de 2012, o Quiosque Lanchonete, 
localizado no espaço próximo às piscinas, conta com um 
cardápio elaborado especialmente para atender as demandas 
dos sócios por lanches e refeições rápidas. As opções 
incluem água de coco, sucos naturais, açaí e salgados, além 
de espetinhos acompanhados de mandioca, vinagrete e 
feijão tropeiro, crepes, caldos e tapiocas. Tudo feito na hora 
e produzido com produtos frescos. “Aqui vamos além do 
cardápio e atendemos também os desejos dos sócios por 
alguma comidinha especial”, conta Maria Soledade Souto, 
arrendatária do Quiosque Lanchonete.

BRASÍLIA
DiA DAS CRiANçAS 

No Dia das Crianças a ASEEL Brasília estava 
com uma programação especial na medida 
certa para animar a garotada, além do café 
da manhã e lanche especiais, cachorro-
quente, refrigerante, picolé, pipoca e 
algodão doce, a meninada aproveitou o 
dia para brincar na piscina de bolinha, 
touro mecânico e boliche humano. A festa 
contou ainda com a presença do palhaço 
Psiu e partidas de futebol de sabão. Além 
das brincadeiras, todas as crianças foram 
presenteadas com balas e camisetas, 
patrocinadas pela Assurê, corretora que 
administra os seguros da ASEEL.
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CONSERvAçãO – Com o 
encerramento do campeonato, 
os campos da ASEEL foram 
interditados para manutenção do 
desgaste que sofreu durante os 
jogos. Três meses é o tempo para a 
perfeita revitalização do gramado.  
Apesar disso, os jogadores 
assíduos das peladas de domingo, 
conhecidos como “a Confraria”, 
seguem jogando no campo do 
clube Park Way que foi preparado 
exclusivamente para esse fim.

Apesar do processo de venda, o 
campo do clube está em ótimas 
condições de uso, após passar por 
uma revitalização. Sem este recurso, 
os “peladeiros” teriam que locar 
outro gramado. “providenciamos, 
sem custo, o espaço para prática 
dessa atividade, lembrando que, 
a permanência dos jogadores no 
clube é de inteira responsabilidade 
de cada um.”

Confira os times ganhadores e atletas premiados: 

Campeonato Master 2012:

Taça ouro 
1º Lugar: Metropolitana
2º Lugar: Los Amigos 
3º Lugar: Azul Futebol Clube 

Taça Prata
1º Lugar: Amarelo Futebol 
Clube 
2º Lugar: Amigos do Pena 
3º Lugar: Guarulhos 

Artilheiro com 40 gols
Fábio Carolino do time 
Amigos do Pena 

Defesa Menos Vazada
Degmar Victor do time 
Metropolitana

Taça Disciplina
Time Amarela Futebol Clube 

Campeonato Society Adulto:

Taça ouro 
1º Lugar: Fatkiller 
2º Lugar: Escama de Peixe 
3º Lugar: Eh! Acontece 

Taça Prata
1º Lugar: Boca Masters 
2º Lugar: Tabajara 
3º Lugar: Planeta Gol 

Artilheiro com 34 gols
Hugo Eduardo do time Fatkiller 

Defesa Menos Vazada com 52 
gols sofridos cada
Francisco José do time Boca 
Bruno Melo do time Tabajara 

Taça Disciplina
Time Fatkiller 

PAixão NACioNAL

Dezembro na ASEEL marcou a final dos campeonatos de futebol society Adulto e Master.  A competição 
movimentou o clube durante cinco meses e reuniu 60 jogadores de 10 times que concorrem em mais de 
30 partidas. Além de usufruir das instalações do clube, os atletas tiveram seus uniformes patrocinados 
pela Assurê, corretora que administra os seguros da ASEEL. os times vencedores foram premiados com 
troféus, os jogadores com medalhas e ainda ganharam da associação uma festa de confraternização com 
direito a churrasco. 

BRASÍLIA
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Música, bebida, comida e boa conversa com amigos e familiares. Assim foi o jantar de confraternização de 
final de ano do núcleo de Palmas, realizado em novembro. o evento teve a apresentação da banda Forró 
do Serrado que animou a pista de dança. As crianças também ganharam um espaço especial para elas 
com direito a pula-pula e outras brincadeiras.

A festa, que aconteceu no Clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Palmas, também 
celebrou o convênio da ASEEL com associações em Palmas e Miracema. As parcerias possibilitarão que os 
associados desfrutem das instalações dos clubes nas duas cidades.

“o convênio com o novo clube oferecerá melhores instalações e opções de lazer aos nossos sócios”, 
compartilharam os diretores do núcleo, Luís Gonzaga, Carlos Humberto e Lucas Lima, que aguardam a 
construção da Aseel sede de Palmas. os diretores da AABB de Palmas e de Miracema, Luís Benvindo de 
oliveira e Raimundo Lima estiveram presentes no evento e também comemoraram a parceria.

PALMAS

A regional de Tucuruí encerrou o ano com muita animação. Na noite do dia 26 de dezembro, os sócios 
marcaram presença no show do cantor sertanejo Cristiano Araújo. “Nesse dia, tivemos uma grande 
lotação do salão de festas e a bilheteria esgotada”, conta o diretor da unidade, orlando Martins.  No final 
do mês foi realizada a festa de Réveillon. A comemoração, que não era realizada há seis anos, contou com 
a tradicional queima de fogos e show da banda Garota Devassa. 

Além desses eventos, o núcleo organiza nas tardes de sábado partidas de futebol que mobilizam a 
diretoria, colaboradores e associados. A confraternização futebolística acontece na arena da sede Náutica 
em parceria com a empresa Gransociety, responsável hoje pela administração do espaço. 
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(CREA 7513/D-DF) proprietário da empresa que 
leva seu nome Marco Antônio Robin Engenharia.

Revista ASEEL – Há quanto tempo está tra-
balhando para a ASEEL Brasília?

Marco Robin – Desde fevereiro de 2012, quan-
do foi firmado contrato de trabalho com res-
paldo jurídico com a minha empresa. Temos 25 
anos de experiência no mercado e mais de um 
milhão de metros quadrados construídos. 

Revista ASEEL – Foi contratado pela ASEEL para 
o desenvolvimento de que tipo de trabalho?

Marco Robin – o serviço envolve, principal-
mente, a responsabilidade técnica sobre todas 
as obras executadas pela associação, desde a 
manutenção preventiva do patrimônio da en-
tidade, passando por novas obras e reformas. 
opinamos também em soluções construti-
vas, na reutilização de materiais, capacitação 
e orientação da mão de obra contratada pela 
ASEEL e de prestadores de serviços.

Revista ASEEL – Como está sendo a rotina de 
tarefas?

Marco Robin – iniciamos o trabalho com vis-
toria em todas as edificações da ASEEL. A partir 
desse levantamento, foram emitidos pareceres 
técnicos indicando necessidades e prioridades 
e, em conjunto com a Diretoria Executiva, fo-
ram estabelecidas a lista de obras de manuten-
ção e novas empreitadas. 

os trabalhos iniciaram com a desmontagem 
das estruturas metálicas da sede do Park Way. 
Todas as contratações de prestadores de ser-
viços de mão de obra foram feitas pela ASEEL, 
com a minha análise de custo, assistência e 
orientação necessária ao bom andamento dos 
serviços. Nosso trabalho prevê ainda as neces-
sidades de materiais, suas quantidades, especi-

Desmobilização Park Way

Desmobilização Park Way

Aseel Lago

Aseel Lago

ENTREViSTA

Diretoria Executiva 
faz Balanço das Obras 
e Reformas Realizadas 
ao Longo de 2010-2013

A gestão 2010-2013 da atual Di-
retoria Executiva foi pautada 
por grandes desafios, especial-

mente os financeiros. Superá-los sem 
comprometer a estrutura do clube da 
ASEEL Brasília e o orçamento previsto 
foi o método utilizado pela diretoria 
para colocar em prática uma série de 
obras que há anos necessitavam ter 
acontecido no clube com intuito de 
proporcionar mais conforto aos asso-
ciados e valorizar o patrimônio da as-
sociação.   

Diretoria Executiva contratou um en-
genheiro civil e um arquiteto responsá-
veis técnicos pela execução das obras. 
“A segurança nos projetos de obras foi 
o foco principal e o arquiteto está fa-
zendo o projeto estabelecendo todas 
as normas de seguranças como, ram-
pas, saída de emergência, banheiros 
especiais e outros”, afirmou a presiden-
te da ASEEL, Miriam Maria dos Santos.

Confira aqui a entrevista com o enge-
nheiro responsável Marco Antônio Robin 

 Marco Antônio Robin, engenheiro responsável
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mento solar que serão direcionadas para me-
lhorar a temperatura das piscinas.

Para instalação das telhas e platibanda foi adqui-
rido um material novo. Essa obra atenderá uma 

necessidade dos associados com um belo salão 
de festas, capacidade para 400 pessoas para ser 
utilizado durante o ano todo, podendo inclusive 
gerar receita de locação para o clube e proporcio-
nar ao associado mais uma alternativa de lazer. 

CoNFiRA o QuADRo CoM o BALANço DA oBRA Do BAR PANoRâMiCo

ASSoCiAção DoS EMPREGADoS DA ELETRoNoRTE
GASToS SERViçoS, MATERiAiS ETC ESPAço PANoRâMiCo

LEVANTAMENTo ATÉ 17/01/2013

Realizado

Tipo de Despesas valor

Serralheiros  R$ 30.635,00 

Ajudantes  R$ 8.300,00 

Pedreiros  R$ 2.000,00 

Arquiteto  R$ 1.170,00 

Calculista (Engenheiro)  R$ 2.500,00 

Cadista (Serviços em autocad)  R$ 480,00 

Materiais diversos  R$ 23.374,57 

outras despesas  R$ 4.550,00 

TOTAL  R$ 73.009,57 

Pagamentos programados

Tipo de Despesas valor

Arquiteto  R$ 2.223,00 

Materiais diversos  R$ 11.072,60 

outras despesas  R$ -   

TOTAL  R$ 13.295,60 

Total Realizado  R$ 73.009,57 

Total Previsão  R$ 13.295,60 

Total Geral  R$ 86.305,17 

*A ASEEL tem orçamento previsto para investimentos em torno de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Até o momento foi 
gasto aproximado de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) com mão 
de obra e alguns materiais. Vale ressaltar que a estrutura e ferragens 
são materiais reaproveitados da desmobilização do clube Park Way. 

ENTREViSTA

ficações e a assessoria do acesso aos fabrican-
tes e atacadistas do mercado. 

Com a nossa consultoria, a ASEEL eliminou a 
figura da construtora como executante das 
obras e ela mesma compra os materiais e con-
trata os prestadores de serviço. Essa condição 
possibilitou uma economia em torno de 30% 
no custo das obras livres de impostos.

Revista ASEEL – Como foi realizada a desmo-
bilização do clube Park Way?

Marco Robin – Com o encerramento das ati-
vidades dessa unidade, ocorrido em 2008, as 
edificações existentes passaram a não ter valor 
com a venda do terreno. Mas, como ainda esta-
vam em bom estado, a diretoria decidiu reapro-
veitar o que fosse possível nas obras realizadas 
no clube da ASEEL Brasília. 

As estruturas metálicas, por exemplo, do prédio 
administrativo e do salão de festas foram com-
pletamente desmontadas, proporcionando 
um aproveitamento pleno delas e das telhas. 
Foi possível economizar a compra de mais de 
15 toneladas de aço. Também foram retiradas 
esquadrias, louças, metais, alambrados, lumi-
nárias e quiosques de madeira com telha de 
cerâmica. 

Para este ano, ainda está prevista a retirada de 
outros materiais e plantas ornamentais que 
também serão reaproveitados pela ASEEL Bra-
sília, até que o clube seja vendido.

Revista ASEEL – Seguindo suas orientações, 
quais os materiais retirados do Park Way que 
foram reutilizados nas obras realizadas em 
Brasília?

Marco Robin – As telhas de fibra de cimento, 
portas e janelas foram aproveitadas na cobertu-
ra do almoxarifado e reforma da Portaria, coifas 

para as novas churrasqueiras construídas por 
essa Diretoria, lâmpadas, torneiras dentre ou-
tros. Estruturas metálicas também estão sendo 
usadas na construção do Salão de Festas Pano-
râmico que está em andamento, aguardando 
projeto do arquiteto com a devida aprovação 
da Administração de Brasília.

o quiosque de madeira também foi desmonta-
do e recuperado dentro da ASEEL possibilitan-
do a criação de uma nova lanchonete na área 
das piscinas, inaugurada em agosto de 2012. 

Revista ASEEL – quais os critérios e técnicas 
utilizadas para a retirada desses materiais?

Marco Robin – Buscamos sempre avaliar o cus-
to da desmontagem e sua recuperação, estabe-
lecendo metodologias que não danifiquem o 
material até o seu descarregamento na ASEEL. 

Vale ressaltar que trabalhar o reaproveitamen-
to não é fácil, principalmente por que a mão de 
obra local não tem esse conhecimento. Apesar 
dessa dificuldade, avaliamos com sucesso a 
desmontagem e reaproveitamento da estru-
tura metálica, o maior patrimônio herdado das 
edificações do Park Way.

Revista ASEEL – Fale sobre o projeto do Es-
paço Panorâmico e os benefícios que ele 
trará para o clube, especialmente, sobre a 
questão do aquecimento das piscinas.

Marco Robin – Depois de vários estudos arqui-
tetônicos realizados, a Diretoria Executiva op-
tou em aproveitar todo espaço disponível no 
local, demolindo a antiga cobertura que além 
de muito pequena, tinha o pé direito baixo e 
estava deteriorada. A partir desse cenário, pro-
jetamos uma cobertura já prevendo o material 
disponível do Park Way. Hoje, a obra está qua-
se 100% concluída. Prevemos também que o 
telhado possa receber placas leves de aqueci-
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Ao longo de 2012, o Núcleo 
de Cuiabá realizou uma 
série de obras e reformas, 
com recursos próprios, 
para melhor atender seu 
associado.  os banheiros e 
campo de futebol society 
além de reparos nas 
instalações, receberam 
pintura nova. Já o salão 
social, ganhou também, 
ampliação do espaço. 
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Horizontais
4. Disfarçado, oculto
6. Concedido, 

facultado, lícito, 
permitido

11. Escondido, oculto
12. Coberto de 

esmalte
13. Brilhante, luzidio
15. Dividido em graus
16. Emproado
17. Empacotado
19. Em que não há 

glória
20. Em forma de ovo

VErtiCais
1. Coberto de farinha
2. De ação lenta: 

memória, pessoa etc
3. Dividido em ramos
5. Diz-se do cavalo 

de pêlo amarelo-
avermelhado

7. Desocupado, vazio
8. Disperso, difundido
9. Condenado ou 

absolvido por sentença
10. Campestre
14. Com forma de esfera
18. Diz-se daquele que não 

tem ordens sacras

PaSSa-TEMPO

SAuDADES ETERNAS
  
A ASEEL está em luto pela morte do 
amigo, sócio proprietário e fundador 
do clube de Brasília, ivo Almeida Costa, 
ocorrido dia 3 de fevereiro, durante a 
sua habitual partida de futebol.
ivo fazia parte da “Confraria”, time de 
peladeiros que se reúnem todo final 
de semana para jogar no campos 
da ASEEL. ivo não abria mão da 
confraternização com os amigos após 
as brincadeiras. Carismático e alegre, 
também gostava de pescaria e vai 
deixar sua marca de pessoa sincera e 
prestativa.  
 
Em tempo, a Aseel presta 
condolências e apoio aos 
familiares que sofrem  
com a perda.

ivo no time dos Peladeiros

ivo antes de 
mais uma 

partida de 
futebol

última confraternização na casa 
do amigo Santullo, dia 02/02
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