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Editorial

Como tudo na vida, o trabalho 
também exige uma base sólida, 
assim abrimos o ano investindo na 
capacitação dos nossos colabora-
dores. Fortalecendo a base, temos 
mais chances de sermos assertivos 
nas rotinas e tarefas na ASEEL Na-
cional. 

Estamos trabalhando para reverter 
perdas de arrecadação decorren-
tes do último Plano de Incentivo a 
Demissão (PID), que afetou nossa 
principal fonte de recursos e ati-
vidades dos clubes. Esse, como eu 
disse no início, é nossa meta a ser 
cumprida e eu garanto que vamos 
chegar lá.  

Boa leitura, 

Carlúcio Alves Ferreira
Vice-presidente Administrativo 
e Financeiro

Paulo Luiz da Rocha Bomfim
Vice-presidente de Benefícios 
e Promoções
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Acontece...

DIRETORIA EXECUTIVA DA ASEEL PRESTIGIOU POSSES DA PREVINORTE

Os Vice-Presidentes Administrativo e Financeiro, Carlúcio Alves Ferreira e de Benefícios e Promoções da ASEEL, 
Paulo Luiz da Rocha Bomfim, participaram no dia 3 de abril, da cerimônia de posse da Diretoria e Conselho da 
Previnorte, fundo de pensão dos funcionários da Eletronorte e Eletrobrás (Amazonas, Roraima e Acre). 
O evento realizado no auditório Elo, do Edifício Corporate Center, contou com a presença do Presidente da 
Eletronorte, Josias Matos Araújo que destacou a contribuição da Pevinorte para a vida ativa do país. “O fundo 
é um gigante que precisa multiplicar o patrimônio e buscar novas tecnologias e inovações. Esse será um dos 
desafios da nova diretora”, afirmou. 

O pleito elegeu a Diretora de Benefícios, Maria das Graças Tolosa dos Santos, seis membros do Conselho De-
liberativo e quatro, do Fiscal. A executiva, substitui Alceu Brito Correa, que cumpria mandato desde 2010. 
Maria das Graças está há 20 anos na Previnorte, e ocupou os cargos de gerente de RH, gerente da divisão ad-
ministrativa, assistente do diretor financeiro, gerente do departamento de análise e orçamento, membro dos 
conselhos deliberativo e fiscal, entre outros. 

Suely Martins da Silva, eleita para o Conselho Fiscal, com excelente currículo, é outro destaque da nova dire-
ção. A ASEEL parabeniza a todos e todas e deseja sucesso no novo desafio na Previnorte. 
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DIRETORIA EXECUTIVA EM 
REUNIÃO NA ELETRONORTE  
COM O DIRETOR DE GESTÃO,  
TITO CARDOSO

A Diretoria Executiva da ASEEL se reuniu no dia 
11/2, com o Diretor de Gestão da Eletronorte, 
Tito Cardoso de Oliveira Neto e o assessor, José 
Humberto, para pedir apoio na realização de 
um novo projeto para agregar mais associados 
desligados pelo Plano de Incentivo a Demissão 
(PID) e aproveitar para atualizar dados cadas-
trais dos sócios.
No encontro, Tito alertou sobre as restrições 
contidas na Instrução Normativa vigente na 
empresa que limita o espaço dado à ASEEL e 
outras entidades sobre o acesso as dependên-
cias da empresa. 
Segundo a Presidente da ASEEL, Miriam Ma-
ria dos Santos, a Diretoria Executiva foi muito 
bem recebida pelo diretor da Eletronorte que 
demostrou carinho e respeito pela associação. 
“Dentro das nossas limitações faremos um tra-
balho em todo o setor elétrico voltado para o 
associado”, afirmou Miriam. 

Reunião entre a Diretoria Executiva e o Diretor de Gestão da Eletronorte, Tito Cardoso e o assessor, José Humberto

ASEEL E SINLAZER SE 
REÚNEM EM BRASÍLIA

Em junho, a Diretoria Executiva 
se reuniu no Clube de Brasília 
com dirigentes do Sinlazer. O 
encontro teve como pauta a 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2014, a necessidade de Médicos 
nos Clubes, a avaliação do Con-
gresso Brasileiro de Clubes rea-
lizada em Florianópolis, dentre 
outros temas. A Presidente da 
ASEEL, Miriam Maria dos Santos, 
destacou a realização da reunião 
como importante ferramenta 
para fortalecer o setor, ampliar e 
melhorar o serviço prestado aos 
sócios de diferentes segmentos.  
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ASEEL LANÇA CAMPANHA ESPECIAL EM 
HOMENAGEM A COPA DO MUNDO 2014 

A revista ASEEL Hoje traz nesta edição uma novidade: o lança-
mento da Campanha “É o Brasil na Copa e você, sócio, de TV 
nova”. Além da TV de 40 polegadas, serão sorteados um tablet 
e um celular. 

Para participar, basta o interessado enca-
minhar os dados pessoais: nome completo, 
RG, CPF, endereço com CEP, telefone e e–
mail para os endereços eletrônicos bene-
ficios2@aseel.com.br, beneficios1@aseel.
com.br, benefícios@aseel.com.br ou ligar 
para os números (61) 3443-8918, 3443-
8387. Também é possível fazer o cadastro 
na secretaria da ASEEL da sua cidade. 

Os sorteios serão realizados conforme pra-
zo previsto no regulamento. A promoção 
é aberta também para novos associados. 
Consulte regulamento no site: www.ase-
el.com.br e não perca a chance de ser um 
campeão. 

NOVA MODALIDADE ESPORTIVA NO CLUBE DA ASEEL BRASÍLIA

Para os interessados em manter a forma, o Clube da ASEEL Brasília está com matrículas abertas para as turmas de 
DEEP Water Running (Treinamento Aquático de Corrida em Piscina Funda). A modalidade passa a ser oferecida 
em parceria com a equipe da Acqua Treino Running. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Clube ou pe-
los e-mails: gerenciabrasilia1@aseel.com.br e gerenciabrasilia@aseel.com.br. Faça já a sua matrícula e aproveite 
este momento especial que a ASEEL destinou para você melhorar a sua qualidade de vida. 
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Entendo que a gestão administrativa, financeira e contábil da Associação dos Empregados da Eletronorte – ASEEL – deve pautar-se sempre focada na busca do equilíbrio, racionalida-de, responsabilidade e da coerência nos atos de sua gestão.

O último Plano de Incentivo a Demissão – PID - realizado pela Eletrobras refletiu na ASEEL com a evasão em seu quadro de as-sociados, em torno de 26% (vinte e seis por cento), gerando con-sequentemente perda na receita ordinária, isto é, nas Taxas de Manutenção de Sócios: proprietário; exclusivo empresa e contri-buinte, recursos esses que propiciam a viabilidade operacional das atividades dos clubes.

Apesar do cenário de dificuldades, a gestão 2013/2016 tem envi-dado esforços, com a devida preocupação, de promover a redução nos custos administrativos e operacionais, com o foco na manu-tenção do bom funcionamento dos Clubes e a satisfação dos as-sociados. 

Citando como exemplo: a realização de eventos tradicionais, sem-pre na busca de patrocínios e apoios para sua viabilização; revitali-zação das piscinas olímpica e infantil e do ginásio coberto do Clu-be de Brasília, contando com a manutenção preventiva de nossos colaboradores e de efetiva pesquisa de mercado na aquisição dos insumos necessários à realização das referidas obras, com produ-tos de boa qualidade e reduzidíssimo custo. 

Ações dessa natureza, consequentemente tivessem sido terceiri-zadas, não seriam realizadas. Achamos que exemplos como esses deveriam ser seguidos, em nível nacional, o que com certeza, sem-pre estará promovendo a desoneração do Caixa.

Portando, esta gestão tem a dizer aos associados que estará sem-pre com o foco na racionalização dos processos e na responsabili-dade do cumprimento dos preceitos que regem o estatuto.

Novos Tempos

Por Carlúcio Alves Ferreira
Diretor Administrativo e 
Financeiro da ASEEL
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A Diretoria Executiva da ASEEL e o Conselho 
Administrativo se reuniram no dia 13 de 
março, na Sede da Eletronorte, para mais 

uma reunião sobre as questões da ASEEL Nacional. 
O primeiro item da pauta deliberado foi o reajuste 
das mensalidades. Após a apresentação do estudo 
mercadológico, com dados da inflação que estão 
afetando os investimentos em toda a ASEEL, foi 
autorizado pelo Conselho o reajuste das mensali-
dades em 8%. 

A Diretoria sempre trabalhou com base nos rea-
justes aplicados aos salários dos empregados da 

Reunião do Conselho avança 
em questões fundamentais 
para a manutenção dos  
Clubes da ASEEL

REUNIÃO CONSELHO

Eletronorte, mas com as greves, essa equiparação 
estava com mais de quatro meses em atraso, a de-
cisão por 8% no reajuste contempla esses atrasos e 
a inflação. “Pela primeira vez nessa gestão, o índice 
do reajuste foi aplicado no mês correto aos ante-
riores”, pontuou a Presidente da ASEEL, Miriam Ma-
ria dos Santos. 

Mesmo com esse resultado, a alta na inflação fica 
aquém das despesas de manutenção nos clubes e 
da folha de pagamento dos empregados da ASEEL, 
que após esses reajustes ainda custeia os valores 
retroativos em seus salários. “Isso, dificulta o equilí-
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brio financeiro no decorrer dos meses e a diretoria 
tem trabalhado para recuperar as perdas, com re-
dução de gastos e a busca de novas adesões para o 
grupo de associados”, disse Miriam.  

“O estudo levou em consideração também o au-
mento dos custos de insumos básicos para ope-
racionalização e manutenção dos Clubes e, princi-
palmente, o impacto ocasionado pelo Programa de 
Incentivo ao Desligamento (PID) promovido pela 
Eletrobras/Eletronorte, quando vários associados 
cancelaram suas matrículas”, afirmou Carlúcio Al-
ves Ferreira, Diretor Administrativo e Financeiro. 

A partir de maio, mês que baliza as datas bases das 
categorias, os valores cobrados passam a ser: Só-
cio Proprietário, de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) 
para R$ 95,00 (noventa e cinco reais); Sócio Contri-
buinte, R$ 117,00 (cento e dezessete reais) para R$ 
126,00 (cento e vinte e seis reais) e Sócio Exclusivo 
Empresa, R$ 109,00 (cento e nove reais) para R$ 
117,00 (cento e dezessete reais). 

Os Conselheiros autorizaram a venda de 500 (qui-
nhentos) Títulos de Sócios Proprietários, destina-
dos aos colaboradores e diretores da Eletrobras/
Eletronorte, Eletrobras Amazonas Energia, Eletro-
bras Distribuição Roraima e pessoas que não per-
tençam ao quadro das empresas acima citadas, 
mas que possam ingressar com os critérios de in-
dicação de dois sócios proprietários.

O valor de R$ 2.616,38 (dois mil seiscentos e de-
zesseis reais e trinta e oito centavos), deverão ser 
pagos até março de 2016, em 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais, sem juros, de R$ 109,00 (cento e 
nove reais). 

Também foram criadas duas novas categorias: Só-
cio Individual e Sócio Master. O objetivo é ampliar 
o quadro de associados e atender a demanda por 
parte de pessoas que se enquadram em um deter-
minado perfil. A reunião encerrou com informes da 
diretoria sobre a elaboração da minuta que prevê 
inserção de novas cláusulas no Estatuto da ASEEL 
para serem aprovadas em Assembleia. 

MUDANÇAS 

Durante o encontro, foi anunciada a saída do atual 
presidente do Conselheiro Administrativo, Maurí-
cio Pereira Teixeira, que será transferido para o Rio 
de Janeiro pela Eletronorte. Em seu lugar, assumiu 
após a votação pelos colegiados prevista no esta-
tuto da ASEEL, Roberto Lucena. 

A Presidente da ASEEL aproveitou a reunião para 
agradecer o trabalho realizada pelo ex-presiden-
te. Segundo Miriam Maria, a Diretoria Executiva 
sempre contou com o apoio dele em importantes 
decisões. “Desejamos sorte ao novo gestor e espe-
ramos dispor do mesmo suporte na nossa gestão”, 
finalizou. •
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Colaboradores da área Administrativa do Clube 
da ASEEL Brasília passaram em abril por trei-
namento com foco na gestão da qualidade 

dos processos de trabalho. A partir da apresentação 
do consultor Marcos Rafael, da Libra Consultoria, os 
funcionários tiveram a oportunidade de tirar dúvi-
das, compartilhar experiências e agregar conheci-
mentos em suas rotinas de tarefas executadas para 
a ASEEL Nacional. 

A proposta do encontro foi rever os métodos traba-
lhados, com base na missão e visão da empresa. A 
partir de agora, cada setor vai ser capaz, por meio 
de indicadores, mensurar e avaliar seu desempenho. 
“Com base nesses dados, e por meio de planejamen-
to estratégico, vamos trabalhar com perspectiva de 
metas, objetivos a serem alcançados para garantir 
um ambiente de trabalho ativo e mais assertivo”, afir-
mou Miriam Maria dos Santos, Presidente da ASEEL.    

Além das rotinas, o consultor falou também da im-
portância do capital humano dentro das empresas. 
Independentemente do nível hierárquico, cada fun-
cionário é peça fundamental desta transformação. 
Segundo ele, todos fazem parte da cadeia produti-
va, onde um depende do outro.      

A presidente da ASEEL espera que o treinamento 
seja um agente provocador de mudanças entre os 
colaboradores. “Sabemos do comprometimento de 
todos e das pressões e prazos que somos submeti-
dos diariamente, mas a Diretoria Executiva espera 

ASEEL Brasília 
promove capacitação 
com foco na qualidade
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sempre melhorias contínuas no fluxo de trabalho. 
Para isso, vamos fornecer as ferramentas necessárias 
para unificar os trabalhos”, pontuou Miriam. 

“O incentivo à análise crítica dos processos para a 
construção de novos paradigmas se faz necessário 
para o bom andamento administrativo da associa-
ção”, disse o Diretor Administrativo e Financeiro, 
Carlúcio Alves Ferreira. 

CONTINUIDADE 

O colaborador da Área Contábil, Sandro Rangel 
acredita ser de essencial importância a vinda de 
profissionais especializados para ministrar esse tipo 
de capacitação. “Eles nos ajudam a visualizar as in-
consistências da nossa organização, sujeitas a reava-
liação de objetivos e metas. Além de termos acesso 
ao conhecimento de técnicas adequadas, com o fim 
de satisfazer o eficiente relacionamento interpesso-
al nos diferentes níveis da empresa”. 

O Diretor de Benefício e Promoções, Paulo Luiz da 
Rocha Bomfim, reforça a opinião de Sandro, ressal-
tando que a gestão dos processos interfere em di-
ferentes esferas da nossa vida e saber gerenciá-las, 
requer plano de trabalho e avaliações constantes. “O 
nosso foco é trazer satisfação e qualidade ao nosso 
atendimento”, completou Miriam.  •

Todos fazem parte da cadeia 
produtiva, onde um depende 
do outro.”
Marcos Rafael,  
da Libra Consultoria/Ecko Brasil
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ASEEL BRASÍLIA

O Clube da ASEEL de Brasília passou por uma 
série de obras e manutenções voltadas para 
a conservação do parque aquático, ginásio e 

campo de futebol. O trabalho contou com o suporte 
do colaborador Francisco Alves, pedreiro encarrega-
do, e outros cinco empregados que fizeram rodízio 
durante o horário de expediente para amenizar o 
estresse das tarefas e prevenir danos à saúde. 

As revitalizações começaram em janeiro, na quadra 
de basquete, futsal e vôlei com a correção do piso, 
a partir da retirada das antigas tábuas danificadas 
do local e aplicação de massa de alvenaria, em subs-
tituição. Com a mudança, o piso da quadra foi to-
talmente nivelado, ganhou pintura e demarcação 

Diretoria Executiva garante 
obras de manutenção do 
Clube em Brasília 

MANUTENÇÕES E REFORMAS

ÁREAS SERVIÇOS REALIZADOS CUSTOS

PISCINA SEMIOLIMPICA
Trocas de todos azulejos quebrados na parte interna (piso e pare-
des), da base para competição, do registro e ralo de fundo; aplica-
ção de rejunte adequado e limpeza geral.

R$ 3.641,00

PISCINA INFANTIL Conserto do vazamento; trocas de todos azulejos quebrados, bo-
cais; remoção e aplicação de rejunte adequado e limpeza geral. R$ 1.958,80

GINASIO (PISO)
Retirada de toda a madeira (piso) danificado, aplicação de massa 
corretiva, lixamento e pintura do piso e demarcações das áreas es-
portivas.

R$ 3.437,00

MURO DE CONTENÇÃO Retirado dos toldos e bancos danificados; confecção de dois (2) mu-
ros para contenção de vento; e instalação de bebedouros e toldos. R$ 1.545,26

novas para garantir a qualidade e segurança dos 
associados durante os jogos. 

Na sequência, em fevereiro, foi a vez das piscinas se-
miolímpica e infantil, no cumprimento às exigências 
sanitárias e de segurança do Corpo de Bombeiros. 
Foram realizadas troca de todos os azulejos das pa-
redes e piso que estavam danificados; aplicação de 
rejunte adequado para piscinas e a avaliação das 
condições de uso e conservação de todos os bocais 
e ralos. Na piscina infantil ainda foi sanado um va-
zamento de água. Durante e após a realização dos 
serviços, paredes e pisos foram higienizados para 
garantir a limpeza e manutenção da obra. 
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Em março, foi revitalizada a parede de con-
tenção para o banco de reservas do campo 
de futebol 2, batizado pela Diretoria Executi-
va como Arena Ivo Costa em homenagem ao 
saudoso jogador das peladas de domingo.

A construção do muro trará para a associação 
uma economia anual de R$ 5 mil reais, pela 
retirada do toldo que ficava sujeito a ação do 
tempo e necessitava de manutenção cons-
tante. Isso, resultará em mais conforto para os 
jogadores durante as partidas e competições 
de futebol. 

No local também foram colocados quatro 
bebedouros, substituindo o antigo garrafão, 
gelo e o isopor. A novidade foi possível graças 
ao remanejamento de três aparelhos de ou-
tros ambientes do clube que estavam subuti-
lizados e a aquisição de apenas mais um. 

“As obras e reforma foram realizadas com foco 
na manutenção do clube, sem comprometer 
o caixa, porém com a garantia de qualidade, 
transparência e profissionalismo dos serviços 
prestados”, afirmou o Diretor de Benefícios e 
Promoções, Paulo Luiz da Rocha Bomfim. •  
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ENTRE AMIGOS

Em fevereiro, a Diretoria Executiva 
realizou a primeira edição do Happy 
Hour -Seresta Pôr do Sol, no Clube 
do Lago Sul. A proposta é inserir o 
evento na programação cultural da 
ASEEL e realizar o encontro uma vez 
por mês. “Esse é um projeto familiar 
idealizado há anos pela diretoria 
com o objetivo de reunir a turma 
de amigos para ouvir boa música”, 
conta Miriam Maria dos Santos, Pre-
sidente da ASEEL. 

A cantora baiana Célia Rabelo abriu 
a programação da noite. MPB foi 
o repertório da atração. O evento 
contou ainda com a participação 
especial do colega e artista conhe-
cido por todos da empresa, Rival-
do Gomes de Alcântara, Boreu, do 
STIU/DF, que presenteou o encon-
tro com boa música em sua apre-
sentação na percussão da banda. “A 
nossa proposta é atrair e privilegiar 
diferentes públicos entre os sócios 
e convidados”, adiantou Paulo Luís 
da Rocha Bomfim, Diretor de Bene-
fícios e Promoções. 

“A ideia é trazer mais uma opção 
de lazer para Brasília, espaço para 
dançar e diversão, independente-
mente da idade e do gosto musical, 
completou Carlúcio Alves Ferreira, 
Diretor Administrativo e Financeiro
O evento contou ainda com uma 
homenagem especial, realizada 
pela Diretoria Executiva, ao Diretor 
de Benefícios da Previnorte, Alceu 
Brito Correa, aposentado da enti-
dade. “Fico feliz em ser lembrado 
com carinho pelos meus serviços 
prestados a Eletronorte”, comemo-
rou Alceu. 

Diretor de Benefícios da Previnorte, Alceu Brito Correa recebeu homenagem da Diretoria Executiva  da ASEEL

BRASÍLIA

 Ficamos muito felizes 
com a realização de mais 
esse evento, que aconteceu 
no salão recém inaugurado: 
Mezanino, com capacidade 
para 100 pessoas e possui 
uma vista linda para o Lago. 
O lugar é muito sugestivo 
para este fim.”
Miriam Maria dos Santos, 
Presidente da ASEEL
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 Eventos como esse promovem a 
integração entre os sócios e trazem de volta 
os momentos que a ASEEL promoveu nesses 
35 anos de história.” 
Aderilton Paulo Rodrigues,  
Presidente da Previnorte.

 A ASEEL está de 
parabéns pela realização da 
ação que certamente promoverá 
a união dos associados, 
num evento bacana e de 
entretenimento.” 
José Eustáquio Ferreira da Fonseca,  
membro do Conselho Administrativo da ASEEL.

  A iniciativa é excelente e precisa 
continuar, pois é uma oportunidade única 
para rever e confraternizar com os amigos.” 
Jaques Garcia,  
da Confraria de Peladeiros da ASEEL. 

 A ideia da ação 
é muito boa, é uma 
oportunidade maravilhosa 
para encontrar os amigos e 
relaxar. Essa também é mais 
uma ocasião para promover 
o intercâmbio entre os clubes 
e conhecer o quadro de 
associados.” 
Fátima Mosqueiro,  
Presidente da Ascade.

 Estes momentos trazem inovação e o bem-estar 
dos associados e sempre receberão o apoio da Assurê. 
Afinal, acreditamos no trabalho dessa direção.” 
Márcio Brandão,  
Presidente Grupo Assurê, Corretora de Seguros. 
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DEDICADO À ELAS 

As mulheres ganharam homenagem especial da Diretoria Executiva no dia 9 de março, pelo Dia Internacional da Mulher, cele-
brado no dia 8/3. O Clube da ASEEL Brasília ofereceu café da manhã e música ao vivo com a apresentação do cantor Paulo Henri. 

Cerca de 350 pessoas, entre sócio e convidados, aproveitaram o domingo para relaxar e curtir a programação diferenciada. “Datas 
como essas merecem nossa atenção especial e devem ser celebradas com carinho para o bem-estar dos associados que têm 
demonstrado muita satisfação por esse tipo de receptividade”, afirmou a Presidente da ASEEL, Miriam Maria dos Santos. 

BRASÍLIA
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MÃES GANHAM DIA DA BELEZA

No Dia das Mães, comemorado no domingo, 11/05, as só-
cias foram recebidas com café da manhã musical, animado 
pelos cantores de MPB, Vitor e Alan. As mamães ainda ti-
veram a oportunidade de colocar a beleza em dia na aula 
de maquiagem oferecida por consultoras da Mary Kay, na 
Oficina de Beleza. No espaço, elas também podiam fazer as 
unhas e escovar os cabelos e passar um domingo agradável 
em família para comemorar o dia das mamães. 

PÁSCOA

No domingo de Páscoa, 
20/04, os associados fo-
ram presenteados com 
música e uma mesa es-
pecial repleta de frutas 
para deixar o dia de lazer 
ainda mais gostoso e 
saudável. Essa foi a sur-
presa da Diretoria Exe-
cutiva aqueles que esti-
veram no clube na data 
comemorativa.     

BRASÍLIA
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FESTA DO TRABALHADOR

A ASEEL Brasília celebrou no dia 30 de abril, sua tradicional festa do Dia dos Traba-
lhadores com o apoio da Assurê Corretora de Seguros e do Sindicato dos Urbani-
tários no Distrito Federal (STIU/DF). O evento, aberto aos colaboradores do setor 
elétrico, foi animado pelas as cantoras Johanny Mendonça e Rosângela Andrade; a 
dupla sertaneja Ney Marques e Christiano, além do DJ André Tche. 

A Presidente da ASEEL, Miriam Maria, felicitou todos os trabalhadores presentes 
pela brilhante festa e ressaltou que o evento demonstra a união da classe do setor 
elétrico. O Diretor Administrativo e Financeiro, Carlúcio Alves Ferreira, falou da par-
ceria do STIU que foi fundamental para a realização do evento e a oportunidade 
para comemorar as conquistas dos trabalhadores. O Diretor de Promoções e Bene-
fícios, Paulo Bomfim, destacou a importância de ofertar esporte, lazer e cultura para 
os trabalhadores, proporcionando momentos de felicidade e de alegria. 

A Diretoria Executiva aproveitou a comemoração para fazer uma homenagem aos 
30 anos de luta do conceituado STIU-DF, parceiro da associação, e toda a sua direto-
ria: Carlos Roberto Carvalho Campos, Cleiton Moreira de Faria, Ernane Lima Alencar, 
Fabiola Latino Antezana, Flávio Henrique Gadbem Figueiroa, Jaime Soares da Luz, 
José Daldegan Júnior, Rivaldo Gomes de Alcântara (Boreu), Tiarles Lourenço dos 
Santos e Victor Frota da Silva. 

Presente no evento da ASEEL, o diretor da José Daldegan Júnior destacou em seu 
discurso a importância de se comemorar datas especiais como essa do Trabalhador.

Paulo Bomfim, Miriam Maria, José Daldegan 
e Carlúcio Alves Ferreira

Atendendo as solicitações 
dos colegas, Carlúcio canta 

durante a festa, relembrando 
os bons momentos dos 
concursos de música da 

Eletronorte
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NA TORCIDA PELO 
HEXA

Durante a Copa, os sócios apro-
veitaram a estrutura do Clube 
da ASEEL Brasília para assistir 
aos jogos do Brasil, torcer pela 
seleção verde e amarela e re-
laxar com os amigos, ouvindo 
boa música.  Confira as fotos de 
quem esteve por lá.

BRASÍLIA
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BRASÍLIA

BAILE DOS NAMORADOS REÚNE CASAIS NA ASEEL BRASÍLIA

Em junho, a ASEEL Brasília realizou mais um Baile do Dia dos Namorados. O en-
contro reuniu vários casais e teve como atração a Banda Casa Nova, além de 
menu especial do buffet La Provence, regado a queijos, pastas, pães e vinhos, 
para deixar aquecido os pares enamorados. “Apesar dos jogos da Copa, os casais 
não abriram mão de participar desse evento que preparamos todos os anos com 
muito carinho, pois sabemos o quanto é aguardado pelos associados”, contou 
Paulo Luiz da Rocha Bomfim, Diretor de Benefícios e Promoções.

Presidente de Beneficios da Previnorte , Maria das 
Graças (esq) marca  presença no Baile dos Namorados
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PALMAS

POSSE COM DIREITO A HOMENAGEM

A Presidente da ASEEL, Miriam Maria dos Santos, esteve no Núcleo de Palmas 
e aproveitou a oportunidade para fazer a entrega formal do Termo de Posse 
aos diretores da regional: Luís Gonzaga de Oliveira, Yrton da Silva Teixeira 
Junior e Raimundo Nonato Rodrigues. Além deles, os colaboradores Maria 
Tereza Garcia, Francisco de Assis e Carlos Batista Neves também receberam o 
preito. Na ocasião, Miriam fez homenagem especial ao Diretor Luiz Gonzaga 
de Oliveira que se aposentou.

Emoção na despedida do Diretor Geral da ASEEL, Luiz Gonzaga de Oliveira 
que deixa o cargo de Operador de Máquina, na Eletronorte, após 30 anos 
de trabalho. Ele ingressou na empresa no ano de 1982, em Brasília. Foi 
transferido em 1995, para Presidente Dutra, no Maranhão e em 1998, mudou-
se para Tocantins, ficando até sua aposentadoria, 2013. O diretor foi um dos 
incentivadores da criação do Núcleo de Palmas.
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MANAUS
DIA DO TRABALHADOR

O dia chuvoso não atrapalhou o sucesso da festa do Dia do Trabalhador da ASE-
EL Manaus, no 1° de maio. O evento, realizado com o patrocínio do Sindicato 
dos Urbanitários, Protege Card, Eternal, Amazonorte Cargas, Manaus Aerotaxi 
e apoio da Eletrobras Amazonas Emnergia, reuniu cerca de 600 convidados, 
entre associados, colaboradores da Eletrobras Amazonas Energia e familiares. 

A programação contou com animado Torneio de Futebol, jogos de Sinuca e 
Vôlei de Areia. Os atletas vencedores foram premiados pela diretoria do núcleo 
com troféus e medalhas. Os presentes ainda concorreram aos sorteios de duas 
TVs de LED, forno microonda, grill e liquidificador, doados pelo Sindicato dos 
Urbanitários da região. 

As Bandas Nosso Jeito e Xaxado animaram o evento com pagode e forró pé de 
serra. A festa encerrou com a participação do cantor regional Nunes Filho que 
levantou o público com sua alegria. “Nada melhor do que um dia especial para 
homenagear o colaborador e associado no nosso clube que foi reformado para 
melhor atende-los”, ressaltou o Diretor Geral do Núcleo, Simão Pedro. 

“Foi um dia muito bom, uma festa bonita e alegre. Temos a certeza de que reali-
zamos mais um evento com o compromisso que a Associação merece,” afirmou 
o Diretor Adminisatraivo e Financeiro, João Bosco da Silva Gonçalves. O Diretor 
de Benfícios e Promoções, Nilson Oliveira de Andrade compartilhou da mes-
ma opinião, destacando a aprovação dos colaboradors em poder participar do 
evento com seus familiares e colegas de trabalho desfrutando de programação 
especial para eles. 
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RIO BRANCO

PEÕES À PROVA

Núcleo de Rio Branco foi palco 
para o primeiro rodeio da cida-
de. A competição movimentou 
os peões e a população local. 
Confira as fotos do evento. 
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SOMBRA E ÁGUA FRESCA

De olho na proteção solar dos associados e na harmonia es-
tética da agremiação, a direção do Clube da ASEEL em Bra-
sília adquiriu em março, com o apoio financeiro da Assurê, 20 
ombrelones para a área verde, próximo das piscinas. Os guar-
da-sóis maiores têm cores variadas e substituem as peças da-
nificadas. “Mais um benefício que soma a qualidade de vida e 
traz bem-estar para o sócio e sua família”, afirma a Presidente 
da ASEEL, Miriam Maria dos Santos.     

CARTÃO DE VISITAS

A obra do portão de entrada do 
Clube de Itapecuru Mirim segue 
a todo vapor. O núcleo conta com 
o apoio financeiro da Diretoria 
Executiva da ASEEL na execução 
da empreitada. “Todas as etapas 
são registradas com fotos e os 
orçamentos previamente aprova-
dos pela diretoria”, conta o Diretor 
Geral da regional, Eurico Martins 
Cardoso.  

 OBRAS

Eurico Martins Cardoso,
Diretor Geral
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CLUBE DE MARABÁ APOSTA NA SUSTENTABILIDADE  

O Clube de Marabá fechou 2013 com a conclusão de duas importantes obras: Parquinho e Churrasqueira, realizadas com 
o apoio financeiro da Diretoria Executiva da ASEEL. O Parquinho do clube, que nunca tinha passado por manutenção, ga-
nhou peças e pinturas novas”. Os sócios aprovaram e já estão usufruindo das novidades”, conta o Diretor Geral do Núcleo, 
Francisco Carlos Coutinho

A reforma da churrasqueira foi realizada com a recuperação da estrutura, com pintura nova, construção do acesso e jardi-
nagem. O espaço contou, também, com trabalho voltado à sustentabilidade por meio de doação de sucatas para reparo da 
estrutura metálica das churrasqueiras. “Graças ao apoio do Gerente da Divisão de Marabá (OTPM), Márcio Farias, responsá-
vel pelas doações”, afirma o diretor.  

Francisco Carlos Coutinho,
Diretor Geral
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PALAVRAS  
PARA ENCONTRAR:

1. ABAFAR

2. ABNORMIDADE

3. ANTARTIDA

4. BACANA

5. BRASIL

 
6. CABOTINISMO

7. CAFUA

8. CANA-DE-AÇUCAR

9. CIC

10. DIVIDIR

 
11. EQUADOR

12. LESTE

13. PALAFITAS

14. PAU-BRASIL

15. POVOADO

CAÇA 
PALAVRAS

PASSA-TEMPO



A ASEEL e a ASSURÊ CORRETORA oferecem condições exclusivas 
para você contratar seu seguro de vida e de automóvel, 

com preços abaixo do mercado e de alta qualidade.

FAÇA SUA COTAÇÃO ou AGENDE SUA VISITA

Centro Oeste 0800 600 6071 / (61) 3961-6071

Rio de Janeiro e Demais Regiões

0800 021 2468 / (21) 3974-3131

 +

/grupo.assure
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Viva a vida com 

total segurança.

A gente te ajuda.


