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A gestão passada foi um grande aprendizado. 
Lembro-me de que no meu primeiro dia de 
trabalho me deparei com uma Aseel endivida-
da e com diversos problemas. Esse cenário me 
fez perceber a responsabilidade e os desafios 
que viriam pela frente.

O modelo de gestão herdado não garantia 
a sustentabilidade da associação, tendo em 
vista as grandes transformações econômicas, 
sociais e ambientais do mercado. Sem contar, 
as dificuldades das unidades regionais em se 
adequar a esse contexto. 

Conhecer a realidade de cada um foi o pon-
to de partida para começar as mudanças. Nas 
visitas aos núcleos encontrei situações que 
necessitavam de socorro imediato. Consequ-
ência essa que não foi possível reverter em 
Porto Velho. Essa perda marcou de forma triste 
o início da gestão. 

A aposta foi trabalhar em equipe. Realizamos 
dois encontros de dirigentes que foram essen-
ciais para a evolução do nosso trabalho por 
meio do compartilhamento de idéias, busca 
de alternativas e soluções contínuas.

Enfim, estou alegre e confiante de que vamos 
fazer uma gestão transparente no triênio que 
se inicia. Os primeiros resultados já aparecem 
no encerramento desse ciclo com o saldo po-
sitivo apresentado no balanço patrimonial. 

Muito obrigada e boa leitura,

Miriam Maria

Carlúcio Alves Ferreira
Vice-presidente Administrativo 
e Financeiro

Paulo Luiz da Rocha Bomfim
Vice-presidente de Benefícios  
e Promoções
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DE OLHO NAS 
MELHORIAS

A diretoria execu-
tiva, na busca de mais conforto para o 
associado, planejou uma programação 
para conclusão das obras e reformas 
que prometem melhorar e ampliar ainda 
mais o espaço de lazer do clube. Algu-
mas já estão em andamento, como a 
obra do Bar Panorâmico e o sistema de 
aquecimento das piscinas.

Apesar de avançadas, agora elas aguar-
dam o parecer técnico do Corpo de 
Bombeiros e Administração de Brasília 
para a sua retomada. O documento en-
caminhado no mês de abril foi elaborado 
pelo arquiteto especialista em clubes, 
Marcelo Montiel Rocha (CREA 5.180/D-
DF), contratado pela Aseel para acom-
panhar a obra junto com o engenheiro 
responsável Marco Antônio Robin (CREA 
7513/D-DF).   

Planejamento – Também estão previs-
tas as reformas da quadra de esportes do 
Ginásio, Píer e saunas; Transferência de 
04 quiosques da sede do Park Way para a 
sede da L4; Recuperação do enrocamen-
to (mureta de contenção) às margens do 
lago; Melhorias no sistema de controle 
da portaria e de acessibilidade interna 
do clube (rampas e corrimão).

CLUBE PARK WAY

Em breve, a Diretoria Executiva 
da Associação dos Empregados 

da Eletronorte (ASEEL) fará a 
divulgação, por meio do site 

da instituição, das informações 
relacionadas à venda do terreno 
Clube do Park Way, em Brasília. 
Todo o processo, aprovado em 
Assembleia Geral, vem sendo 
conduzido pela Comissão de 

Venda. Mais informações pelo site 
www.aseel.com.br. 

SOLENIDADE DE POSSE  
EM MANAUS 

Simão das Chagas, Diretor Geral da unidade de 
Manaus também foi reeleito para a gestão  
2013-2016. A posse aconteceu na mesma 
cerimônia realizada para a Diretoria Executiva, dia 
1º de abril, no auditório da Eletronorte, em Brasília. 
Também integram a diretoria do núcleo João 
Bosco, Administrativo e Financeiro e Wallace de 
Jesus Lobato, Benefícios e Promoções. 

Acontece...

Diretoria eleita de Manaus
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TRABALHOS INICIADOS EM BRASÍLIA APÓS A POSSE

Nem bem tomou posse, a Diretoria Executiva da Aseel realizou no dia 2 de abril, a primeira reunião com o Conselho 
Administrativo e Fiscal. Durante o encontro foram eleitos por unanimidades e conforme orientações estatutárias da 
ASEEL, para a presidência do Conselho Administrativo e Fiscal, os conselheiros Maurício Pereira Teixeira e Bento Antônio 
Naves, respectivamente.

A pauta da reunião também contou com informe sobre o atraso na apresentação do último balanço patrimonial. 
Segundo a presidente reeleita Miriam Maria, além do atraso por parte dos núcleos regionais, que não entregaram a 
prestação de contas no prazo estabelecido, o contador a frente desse trabalho reincidiu contrato com a Aseel antes 
mesmo de terminar o balanço e do prazo determinado pelo estatuto. “No meio do processo tivemos que contratar outro 
profissional para terminar a tarefa. Apesar do atraso, as informações já estão disponíveis no site para conhecimento de 
todos”, contou a presidente. 

Os dirigentes deliberaram ainda sobre a venda do Park Way. A presidente informou que foi solicitada nova avaliação 
do espaço pela Caixa Econômica Federal – CEF. Miriam ressaltou que com a reeleição, a comissão de venda, criada em 
2008, dará continuidade ao seu trabalho. Porém, destacou a importância de ampliar a composição incluindo a Diretoria 
Executiva, além dos presidentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal, um sócio proprietário e um empregado da ASEEL. 
“A venda é tão importante quanto o planejamento de projetos para aplicação dos investimentos em toda a Aseel”. 

A reunião foi finalizada com a homologação e indicações de diretores dos núcleos regionais. Para Balbina e Rondonópolis 
foram nomeados por procuração, Sérgio Hildo e Paulo José, respectivamente. Já Itapecuru, Eurico Martins Cardoso foi 
o indicado. Em Imperatriz, Jorge Luiz Furtado da Silva, representante do Conselho Administrativo, ficará responsável no 
período de sessenta dias até que seja definida a nova direção. “As diretorias indicadas facilitarão o processo administrativo 
da Aseel Nacional evitando, principalmente, a depredação dos clubes”, finalizou a presidente. 

SOLENIDADE DE POSSE  
EM TUCURUÍ

Orlando Messias Souza foi reeleito para a 
direção da Aseel de Tucuruí. A diretoria foi 
empossada no dia 6 de abril para o triênio 
2013-2016. Também compõem a diretoria 
José Roberto de Mendonça Dias, na pasta 
de Social; Antônio Sérgio Cavalcante 
Ugulino, Financeiro; Pedro Paulo dos 
Santos Caldas e Eugênio da Silva Trindade 
Junior, Administrativos e Salomão Moreira 
dos Santos, Esporte.

Durante a cerimônia, que contou 
também com a presença dos associados, 
Orlando exibiu vídeo com imagens do 

Diretoria eleita de Tucuruí

antes e depois das melhorias alcançadas na infraestrutura em sua 
gestão. O diretor apresentou sua proposta de trabalho que prevê: 
reforma geral do palco e camarins; construção de quiosques com 
churrasqueiras; área para caminhada; reflorestamento para criação 
de bosque; revitalização da piscina com tubo água, das quadras e 
transformação do campo de areia em campo de grama natural. 
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Diretoria Executiva da 
ASEEL é empossada 
para o triênio 2013-2016 

Paulo Bomfim – vice-presidente de Benefício e Promoções, Miriam Maria dos Santos – presidente reeleita e Carlúcio Alves Ferreira – vice-presidente Administrativo e Financeiro

A presidente Miriam Maria dos Santos e Conselheiro 
Administrativo Jorge Luiz Furtado da Silva

Paulo Luiz da Rocha Bomfim, Miriam Maria dos Santos, Fátima 
Mosqueira, presidente da ASCADE e Carlúcio Alves Ferreira

A presidente Miriam entre os diretores regionais 
Martha Bezerra, Simão Pedro e Orlando Messias
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Em cerimônia realizada dia 1°de 
abril, no auditório da Eletronor-
te, a Diretoria Executiva da Aseel 

tomou posse para o triênio 2013-2016. 
A presidente reeleita, Miriam Maria dos 
Santos, destacou a importância desse 
momento por ser o reconhecimento 
de árduo trabalho realizado na gestão 
passada com foco total no crescimento 
da Aseel. “Herdamos uma associação 
endividada, mas trabalhamos muito e 
em conjunto com parceiros e Núcleos 
Regionais”, afirmou.

Miriam ressaltou ainda que muita coisa 
precisa ser feito, principalmente, conclu-
são das obras necessárias nos clubes. “Fe-
chamos a gestão passada no azul e isso 
é fato importante na história da Aseel. O 
balanço patrimonial está disponível no 
site para conhecimento de todos”. 

José Benjamim Morais de Souza Carlos, 
presente à cerimônia como represen-
tante do  diretor-presidente da Eletro-
bras Eletronorte, Josias Matos de Araú-
jo, destacou a relevância da Aseel e do 
trabalho dessa diretoria executiva para 
os associados. “É lá que encontramos 
o ambiente ideal para relaxar, funda-
mental para o empregado na área de 
lazer”, disse. 

O diretor também destacou o apoio e 
a disponibilidade da diretoria da Ele-
tronorte e, reforçou que a associação 
precisa se sustentar. “É preciso criar me-
canismos e ações para que esse proces-
so seja continuo e duradouro. Isso trará 
benefícios para a organização e associa-
dos”, finalizou.   

PARCERIA

Apesar da reeleição, a diretoria executiva vem com 
mudanças. Paulo Bomfim passa a ser o vice-presiden-
te de Benefício e Promoções no lugar de Fernando 
Werneck. A Aseel hoje traz nesta edição entrevista 
(pg.8) com o novo diretor. “A ideia é destacar a área 
cultural”, falou Paulo.  

Para o vice-presidente Administrativo e Financeiro, 
Carlúcio Alves Ferreira, o resultado dessa eleição refle-
te o comprometimento dessa diretoria com a associa-
ção que vem se consolidando cada vez mais. “Temos 
uma missão e vamos manter nosso perfil nossa serie-
dade, compromisso e respeito ao associado”, afirmou. 

O membro eleito do Conselho Administrativo, Jorge 
Luiz Furtado, representante da Regional de Impera-
triz, enfatizou a oportunidade que ele terá de ajudar 
e zelar pelo patrimônio da Aseel.  “Daqui para frente é 
trabalhar pela sustentabilidade dessa gestão”. 

Além da diretoria executiva nacional, também foram 
empossados os membros do Conselho de Administra-
ção, do Conselho Fiscal e diretores dos Núcleos Regio-
nais. Da Aseel Belém, Benedito Rafael, diretor-geral; 
Manaus, Simão Pedro das Chagas, diretor-geral, João 
Bosco, diretor Administrativo e Financeiro e Wallace 
de Jesus Lobato diretor de Benefícios e Promoções e 
Tucuruí Orlando Morais, na direção e Pedro Paulo dos 
Santos Caldas, como 1° Suplente. 
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Diretoria de Benefícios 
e Promoções da Aseel 
tem novo diretor

Paulo Luiz da Rocha Bomfim é o novo diretor de Benefícios 
e Promoção. Ele assume o lugar de Fernando Werneck que 
deixou a pasta ao final da gestão passada. Paulo assume com 

a presidente da Aseel, Miriam Maria e o diretor de Administrativo 
e Financeiro, Carlúcio Alves Ferreira, reeleitos para o triênio 2013-
2016, o desafio de fazer uma gestão transparente e de qualidade 
para o bem-estar dos associados.  

Para quem não o conhece, Paulo é economista, especialista em Or-
çamento Público e também graduado Técnico em Agropecuário. Na 
Eletronorte atuava como coordenador da área de benefícios, cola-
borador na gestão de seguros, PPRS, E-VIDA, Auxílio Creche, Auxílio 
Educação, mas também já trabalhou como Assessor da Bancada 
Baiana no Congresso Nacional e da Representação do Governo da 
Bahia. Confira abaixo, a entrevista na qual o diretor fala sobre propos-
tas de trabalho e desafios da sua gestão. 

Revista ASEEL – Por que decidiu concorrer ao 
cargo de Diretor de Benefícios e Promoções na 
reeleição da Chapa 1? Já conhecia o trabalho 
da diretoria que venceu as eleições?

Paulo Bomfim – Aceitei o convite após analisar a 
gestão passada da Diretoria Executiva e constatar 
a dedicação e o excelente trabalho desempenha-
do por eles para manter a Aseel organizada e fi-
nanceiramente estável. O resultado alcançado, 
somado a minha experiência na realização de 
grandes eventos e em negociações de benefícios, 
foi um estímulo para fazer parte desta luta pelo 
bem-estar do nosso associado.  
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Revista ASEEL – No seu discurso de posse o Sr. 
falou que a pasta de Benefícios e Promoções 
vai ficar bem gerida, principalmente, na área 
cultural. Quais são suas principais propostas 
de trabalho? 

Paulo Bomfim – Tenho duas bandeiras: in-
centivo à diversificação da prática esportiva, 
principalmente, entre os mais assíduos e valo-
rização da cultural regional. A Aseel congrega 
18 núcleos e não podemos e nem devemos pa-
dronizar os eventos e festividades de regionais 
tão distintos e ricos em suas culturas locais. A 
ideia é aproveitar as festas regionais e levar fes-
tividades para serem apreciadas pelos nossos 
associados, como a do Bumba Meu Boi, que 
faz parte do folclore nordestino e o festival de 
Parintins, com a famosa disputa dos bois Capri-
choso e Garantido.

Revista ASEEL – Qual será o diferencial do seu 
trabalho?

Paulo Bomfim – O meu foco será na comunica-
ção, afinal o que não é visto não é lembrado. Mais 
que realizar ações quero mostrar, por meio da di-
vulgação, como elas podem e estão contribuindo 
para a qualidade de vida dos nossos sócios. Pre-
tendo também trabalhar a diversificação de mo-
dalidades esportivas a serem praticadas aqui na 
Aseel e resgatar a realização das olimpíadas entre 
as diretorias da Eletronorte.  

Revista ASEEL – Como espera fidelizar o associado?

Paulo Bomfim – Trabalhando e mostrando resulta-
do. Vamos focar no feedback e também na pesqui-
sa de satisfação do cliente para saber a real neces-
sidade do nosso associado e claro, promovendo a 
integração entre os núcleos.

Revista ASEEL – Na opinião do Sr., qual será o 
maior desafio desta gestão?

Paulo Bomfim – Efetivar a venda do clube do Park 
Way para aplicação de investimentos que resultem 
em serviços, lazer, esporte e cultura para o associa-
do. Esperamos com esse negócio concluir a obra 
do Salão de Festas do clube de Brasília, promover 
o aquecimento das piscinas e atender às deman-
das das regionais. Tudo, dentro de planejamento 
estratégico e financeiro estabelecido previamente 
e aprovado em Conselho. 

Revista ASEEL – O fato do Sr. ser economista 
contribuirá para o desenvolvimento de traba-
lho voltado para a auto sustentação financeira 
da Aseel e Núcleos Regionais?

Paulo Bomfim – Claro, vou sempre focar nesse 
ponto. Uma boa gestão precisa ser equilibrada e 
organizada. Não podemos assumir compromissos 
que venham afetar o balanço financeiro da institui-
ção.  As ações serão planejadas, preparadas e exe-
cutadas a fim de se buscar serviços de qualidade 
com o menor custo para a instituição. 
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Eventos

DIA DA MULHER 

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Aseel Brasília recepcionou, no dia 10 de março, as suas 
sócias com um café da manhã especial, embalado pela apresentação do cantor Paulinho Gui. “Planejamos 
uma programação exclusiva para que as associadas aproveitassem o dia comemorativo”, contou a 
presidente Miriam Maria. 

Legenda da foto Legenda da foto
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PÁSCOA

A Páscoa, na Aseel Brasília, foi repleta de brincadeiras e guloseimas para a garotada. Além de ganhar 
balinhas e chocolates, os pequenos ainda aproveitaram a brinquedoteca montada no local com direito a 
pula-pula, brinquedos infláveis e pintura de rosto.  Já os adultos, tiveram a chance de colocar o papo em 
dia durante o café da manhã oferecido pelo clube. 
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EVENTOS
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CAMPEONATO DE FUTSAL

No dia 7 de abril, a Aseel Tucuruí foi sede para competição de futsal voltada especialmente aos deficientes 
auditivos. As quadras do núcleo abrigaram jogos do Torneio Intermunicipal promovido pela Associação 
Nacional de Deficientes Auditivos e reuniu no município cerca de 60 atletas das equipes de Marabá, 
Parauapebas, Castanhal e Belém.  “O ponto marcante da nova diretoria será a ênfase ao trabalho 
voluntário e beneficente”, afirmou o diretor-geral, Orlando Messias Souza. Ao final dos jogos, os atletas 
foram homenageados com lanche preparado especialmente pela unidade. 

FINALISTAS

O time de futebol da Aseel Tucuruí é finalista da primeira fase da IV Rodada do Torneio de Futebol, 
que reúne times na categoria de 35 e 45 anos dos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Pacajá e Novo 
Repartimento. As duas equipes da ASEEL ficaram para final. A categoria 35 anos foi campeã, enquanto a 
de 45 anos ficou com vice-campeonato. As equipes são compostas por associados assíduos das partidas 
de futebol que acontecem todos os sábados na sede do clube. 

SHOW SERTANEJO

A Aseel Tucuruí foi palco no dia 4 de 
abril, para o show de uma das duplas 
mais famosas do sertanejo brasileiro: 
Cesar Menotti & Fabiano. Associados e 
comunidade lotaram o espaço para curtir e 
cantar sucessos como “Ciumenta”, “Bandido 
de Amor” e “Se Fosse Eu”. 

TUCURUÍ
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ANTES E DEPOIS

ANTES 
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MESAS NOVAS PARA AS CHURRASQUEIRAS

Os frequentadores que utilizam as churrasqueiras ganha-
ram, no início do ano, um up grade para seus almoços e 
confraternizações de finais de semana. As antigas mesas 
de buffet disponíveis no local foram trocadas por novas. 
Agora, elas são de ferro, mais leves e resistentes à ação 
do tempo e uso. 

“As mesas antigas eram de madeiras com forro em carpe-
te preto e estavam bastante comprometidas. Pensamos 
na qualidade do atendimento prestado ao nosso associa-
do, mas nesse caso, a durabilidade também é importan-
te”, afirma Francisco Antônio de Carvalho Silva, Adminis-
trativo Aseel Brasília. 

Segundo Francisco, as sete peças foram produzidas pelo 
colaborador Carlos Borba, que detém conhecimento na 
área, utilizando 80% do material aproveitado da desmo-
bilização do clube do Park Way. 
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AGRADECIMENTO

“Quero agradecer a Deus pela permissão deste 

momento maravilhoso, minha família, meus amigos 

conterrâneos, e dizer a todos que sinto orgulho 

de poder contribuir para fazer desta laboriosa 

associação dos colaboradores dos grupos Eletrobrás, 

Eletronorte, Amazonas e Boa Vista Energia um misto 

de lazer e desenvolvimento. 

Trabalhamos para criar em cada empreendedor a certeza de que o desgaste ocasionado 

pela lida diária será compensado com entretenimento salutar e relaxante no final de semana 

e em outras datas significativas. Assim, garantimos aos colaboradores o compromisso e 

manutenção deste valioso bem: a Aseel. Engana-se quem pensa que administrar parece uma 

tarefa fácil. É preciso compromisso, disponibilidade, dedicação e amor. 

Aproveito ainda para destacar algumas companheiras que na minha 

jornada me deram imenso suporte: Martinha, minha incentivadora; 

Janete Frota, mulher guerreira e sábia e Sandra Bentes, amparada pela 

colaboradora Iranir. Quero também agradecer a confiança depositada 

nas chapas “A” Nossa Regional, o Amazonas; 01, da Nacional e das 

outras regionais que também obtiveram sucesso nas urnas. 

Certamente vamos errar, mas quando isso acontecer será pelo 

excesso e nunca por omissão”. 

Maria Nonata Soares do Nascimento

Conselheira Fiscal Nacional

Manaus
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PASSA-TEMPO

Horizontais

2-  Que não sabe governar-se
9-  Que nasceu depois da morte do pai
10-Que se parcelou
11-Que se lavrou
15-Que se enxerga com dificuldade
17-Que se justificou
18-Que não se mexe
19-Que não é transparente

Verticais

1-  Que origina o frio
3-  Que não tem ordem
4-  Que se enganou
5-  Que se faz reciprocamente entre duas 
ou mais pessoas
6-  Que remunera
7-  Que pertence ou se refere à arte de 
navegar
8-  Que revela imaginação viva
9-  Que se estende muito para baixo ou 
abaixo da superfície
12-Que pertence ou se refere ao metro ou 
à metrificação
13-Que provém do cruzamento de 
espécies, raças ou variedades diferentes
14-Que se ferrou
16-Que se isolou




