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Fechamos 2013 com importan-
te encaminhamento sobre a 
venda do Clube Park Way: a Co-
missão de Venda, formada pela 
Diretoria da ASEEL, presidentes 
dos Conselhos Fiscal e Admi-
nistrativo e um Sócio Proprie-
tário, finalizou o edital e seus 
anexos, agendou datas da pu-
blicação e todas as ações que 
o certame exige. Acreditamos 
que até o final de 2014 essa ne-
gociação esteja concluída. 

A ASEEL também encerrou o 
ano com equilíbrio financeiro e 
todas as contas em dia. A pro-
posta é começar este ano com 
os investimentos da venda do 
Park Way direcionados às revi-
talizações necessárias para a 
perfeita manutenção da ASEEL 
Nacional, mediante aprovação 
de projetos prioritários.

E assim, com a certeza que es-
tamos fazendo o melhor para 
o nosso associado, desejamos 
a todos e todas um 2014 com 
muitas vitórias. 

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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ASEEL PARTICIPA DE 
DEBATE NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

A ASEEL participou no dia 29 de ou-
tubro, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, do debate sobre Recur-
sos Públicos utilizados no Programa 
de Formação de Atletas Olímpicos. 
Na ocasião, a presidente da Asso-
ciação, Miriam Maria do Santos, foi 
representada pelo Assistente de 
Comunicação, Petrônio Cândido da 
Paixão. Realizada pela Comissão de 
Turismo e Desporto, a audiência pú-
blica discutiu a polêmica da reten-
ção de recursos públicos destinados 
à formação de atletas olímpicos nas 
contas da entidade responsável 
pelo repasse, a Confederação Brasi-
leira de Clubes (CBC).

ADVOGADO DA ASEEL BRASÍLIA 
DISPUTOU CAMPEONATO 
EUROPEU DE JIU-JITSU

Eduardo Guirau foi classificado para disputar 
o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado 
em Lisboa entre os dias 23 e 26 de janeiro. O 
lutador, selecionado entre vários atletas brasi-
leiros, representou o Distrito Federal na busca 
do título na Europa. Eduardo contou com o 
apoio da ASEEL e o patrocínio do Governo do 
Distrito Federal.

Aconteceu...

Petrônio Paixão e o Deputado Federal Acelino Freitas Popó, presidente da Mesa da Comissão de Turismo e Desporto

Presidente da ASCADE, Fátima Mosqueiro  

e Petrônio Paixão, que representou a ASEEL

Secretário de Esportes do GDF, Júlio César Ribeiro e advogado da ASEEL, Eduardo Guirau



Aseel Hoje  |  6ª Edição  |  Out/Dez 2013 4 www.aseel.com.br 5

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

A ASEEL Brasília finalizou em novembro a auditoria referente 
ao exercício de 2012. O trabalho realizado pela Empresa Na-
cional Auditores Associados apresentou parecer técnico evi-
denciando que as demonstrações do balanço patrimonial está 
de acordo com os resultados das operações movimentadas no 
ano auditado. O resultado do trabalho está publicado no site 
da associação www.aseel.com.br para conhecimento de todos 
os associados, bem como todo e qualquer documento admi-
nistrativo à disposição dos sócios na sede da ASEEL.

SÓCIOS DO CLUBE DE SÃO LUÍS SE REÚNEM COM A DIRETORIA EXECUTIVA  
POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA 

A partir de demanda dos sócios do clube de São Luís, a diretoria Executiva da ASEEL Brasília promoveu, no 19 de 
novembro reunião que contou com a presença do diretor Regional do Núcleo, Raimundo Nonato. O encontro foi 
realizado por meio de vídeo conferência, no mini auditório da Eletronorte, pois a diretoria Executiva entendeu que 
a pauta poderia ser discutida sem a necessidade de deslocamentos e gastos.

Os sócios apresentaram sugestões práticas para o bom funcionamento do clube, com o objetivo de melhor aten-
dê-los, sanar brigas em jogos e mediar a conduta de seus convidados nas dependências da agremiação. As recla-
mações foram recebidas pela diretoria Executiva que se comprometeu em apurar e trabalhar em parceria com a 
direção local para atenuar as falhas. “Os sócios são importantes para nós e merecem atenção por parte da Direção”, 
afirmou a presidente da ASEEL Miriam Maria dos Santos. 

O diretor Regional, Raimundo Nonato, se comprometeu em atender todas as reivindicações e promover junto com 
os diretores Josué Alves Pereira Filho e Ana Alice Marques Almeida e a colaboradora Maria Jovelina dos Santos, 
mudanças ao longo de 2014. “O nosso foco é fazer sempre o melhor para o nosso associado”, garantiu Raimundo. 
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HOMENAGEM 

O sócio Carlos Yassuo foi destaque na pre-
miação do Sinlazer realizada no dia 23 de 
novembro, na Associação dos Servidores 
da Câmara dos Deputados – ASCADE, em 
Brasília. O evento, realizado anualmente 
pelo sindicato, este ano teve a indicação 
da Diretoria Executiva da ASEEL, que 
prestou uma homenagem ao associado 
pela sua dedicação e participação nos 
assuntos do clube. O colaborador Carlos 
Borba, também foi premiado na catego-
ria de funcionário pela excelência no ser-
viço prestado à ASEEL. 

COMISSÃO DE VENDA DO CLUBE 
DO PARK WAY FINALIZA EDITAL 
COM TRANSPARÊNCIA

Em reunião realizada no dia 16 de setem-
bro, a Comissão de Venda do terreno do 
Clube da ASEEL Park Way finalizou o Edital 
e seus anexos, agendou datas da publica-
ção e todas as ações que o certame exige. A 
ação teve o respaldo jurídico, do advogado 
Eduardo Guirau e assessoria técnica do en-
genheiro, Marco Robin. “Todo o processo de 
venda será feito com muita transparência”, 
garantiu a presidente da associação, Miriam 
Maria dos Santos. A Comissão tornou o ato 
público em 31/10/2013. Os interessados em 
saber mais detalhes sobre a Comissão de 
Venda ou adquirir o terreno podem obter in-
formações pelo site www.aseel.com.br ou pelo  
telefone (61) 3443-8387.

DIRETORIA EXECUTIVA DISCUTE 
GESTÃO COM O CONSELHO 
ADMINISTRATIVO 

No dia 06 de setembro, a diretoria Executiva 
da ASEEL Brasília se reuniu com os Conselhei-
ros Administrativos. O encontro, realizado a 
pedido do presidente do Conselho, Maurício 
Teixeira, teve como pauta a gestão e questões 
administrativas da associação. Para a presi-
dente da ASEEL, Miriam Maria dos Santos, a 
reunião foi importante para a apresentação 
dos resultados. “Afinal, pautamos o nosso tra-
balho pela transparência e respeito aos asso-
ciados e diretoria colegiada”, afirmou. 
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ASEEL LIGADA A VOCÊ

Para os empregados que aderiram ao plano de demis-
são voluntária, a Diretoria Executiva da ASEEL segue 
com a proposta de parceria para que todos continuem 
usufruindo dos benefícios do clube. Dentre as vanta-
gens, o sócio pode ter o desconto de sua mensalidade 
na folha da Previnorte ou a opção de pagamento via 
boleto bancário. “Os empregados que saíram no PID 
ou se aposentaram poderão nesta nova etapa da vida 
continuar como sócios da ASEEL usufruindo dos be-
nefícios e do conforto do clube”, afirma a presidente 
da ASEEL, Miriam Maria dos Santos.

Mais informações no setor de Benefícios pelos telefo-
nes (61) 3443.8918/8387 ou pelos e-mails: 
beneficios@aseel.com.br 
beneficios1@aseel.com.br 
beneficios2@aseel.com.br. 

NOVIDADE

A ASEEL inaugurou em dezembro o Mezanino, 
ambiente destinado exclusivamente para a re-
alização de eventos. O novo espaço, localizado 
no antigo Salão de Jogos, tem infraestrutura mo-
derna, vista para o lago, climatização especial e 
capacidade para 100 pessoas. O Salão de Jogos 
também foi reativado no início de dezembro e 
está funcionando no local onde ficava a Gerên-
cia do Clube. Informações e reservas na Secreta-
ria do Clube ou pelo telefone (61) 3244.0250.

ASEEL X UNIMED

O Diretor de Benefícios e Promoções, Paulo Bomfim, informa que em dezembro a Agência Nacional 
de Saúde (ANS) interviu na Unimed. “Agora, cabe a ASEEL aguardar a recomendação legal do órgão 
regulador para darmos sequência ao processo de portabilidade para outra operadora de saúde”, 
explica Paulo.

Segundo ele, a diretoria de Benefícios vem buscando alternativas para que todos os associados 
conveniados ao plano de saúde da Unimed, que desde outubro parou de ser aceito em alguns 
estabelecimentos médicos, tenham a assistência médica reestabelecida sem ônus e carência.

Os primeiros encaminhamentos iniciaram na reunião realizada dia 08/01, entre a Diretoria Exe-
cutiva, as colaboradoras Glícia Bittencourt, Ever Lopes e a corretora de seguros, Rúbia Torres, para tratar da 

migração da Unimed Centro-Oeste para a Seguros Unimed. Além disso, o processo que envolve a Unimed São Luís foi 
denunciado à ANS pelo advogado da ASEEL e enquadrado no TAC assinado com o Ministério Público.

Apesar das dificuldades, pois existem poucas operadoras de saúde no mercado que aceitam fechar contrato com as-
sociações. A presidente da ASEEL, Miriam Maria dos Santos, afirma que as negociações estão avançando com o plano 
indicados pela ANS. “Não estamos alheios ao problema e muito empenhados em resolver esse inconveniente que 
também nos pegou de surpresa. Sabemos a importância da cobertura de saúde para todos”. 

A presidente garante ainda que a ASEEL junto com a sua corretora, está apurando explicações da Unimed, bem como 
solicitando o ressarcimento dos valores pagos pelos associados. “Caso isso não aconteça vamos entrar na justiça. Afi-
nal, não recebemos nenhum comunicado formal da empresa. Ficamos sabendo por meio da imprensa dos problemas 
financeiros da Unimed Centro-Oeste e Tocantins”.
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Eletrobras Eletronorte 
recebe reconhecimento 
máximo no PNQ
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Por meio da 
Superintendência  
de Geração Hidráulica,  
a conquista inédita,  
conta com a 
contribuição  
da ASEEL Tucuruí

*Informações extraídas de texto 
publicado na Revista da Eletronorte

Os bons resultados alcançados pela Superintendência 
de Geração Hidráulica – OGH, nos últimos anos são 
fruto da adoção de um modelo de gestão empresarial 

baseado nos fundamentos de excelência da Fundação Nacio-
nal da Qualidade – FNQ e na Metodologia “Total Productive 
Maintenance – TPM”. Ambos foram adotados em 1998, e à me-
dida que lideranças e força de trabalho passaram a trabalhar 
juntos na gestão da OGH, seus resultados têm melhorado sig-
nificativamente e consistentemente.

Em 2010, a energia produzida pelas UHE Tucuruí, Samuel e 
Curuá-Una gerou uma receita correspondente a cerca de 95% 
de toda a receita proveniente da venda de energia na Empre-
sa. Em 12 de março do mesmo ano, a UHE Tucuruí bateu seu 
recorde de geração de energia, atingindo um pico de 8.022 
MWh. Este valor representa 96% da capacidade instalada da 
usina e mais de 10% da energia consumida pelo Brasil naque-
le momento. 

A OGH foi listada por cinco anos, 2007 a 2012, entre as 150 me-
lhores empresas para trabalhar segundo pesquisas realizadas 
pelo Guia Exame Você S/A – Melhores Empresas para Você Tra-
balhar, além de ter conquistado o PSQT – Prêmio SESI de Quali-
dade no Trabalho, categoria grandes empresas, etapa estadual, 
de 2000 a 2007. Em 2008, o Prêmio passou a ser bianual, sendo 
que a OGH alcançou o terceiro lugar no certame nacional na-
quele ano e foi a grande vencedora em 2010, nos níveis estadu-
al e nacional, na Categoria Gestão de Pessoas. 

“Hoje, procuramos empregar gestão em nossas vidas e em 
todo processo que vai se consolidando e como num efei-
to cascata procuro levar para a ASEEL tudo que aprendo na 
Eletronorte. A felicidade do empregado e seus dependentes 
demonstra a importância de desenvolvermos um trabalho 
de qualidade na ASEEL como uma extensão da empresa para 
promover qualidade de vida”, Orlando Messias Souza Martins, 
diretor geral da ASEEL Tucuruí.

O ano de 2009 foi marcante para a OGH pelo reconhecimento 
da qualidade na gestão dos seus processos internos. A ma-
nutenção da certificação ISO 9001, a conquista da ISO 14001 

Na foto da esquerda pra direitra:
Pedro Paulo dos Santos Caldas – Diretor Administrativo (suplente)
José Roberto de Mendonça Dias – Diretor Social
Fernando Luiz Costa Leite – Assessor da superintendência
Orlando Messias souza Martins – Diretor Geral do Núcleo Tucuruí
Antonio Augusto Bechara Pardauil – Superintendente da OGH
Eugênio da Silva Trindade Junior – Diretor administrativo (suplente)
Antonio Sergio Cavalcante Ugulino – Diretor Financeiro
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e a Certificação do Prêmio Comprometimento 
Consistente em TPM na UHE Tucuruí evidenciam 
o compromisso da superintendência com a efici-
ência na prestação de serviços públicos.

Em 2010, além da manutenção das certificações 
na ISO 9001 e na ISO 14001, as três plantas da 
OGH obtiveram a Certificação dos Prêmios “TPM 
Especial” do qual participa a UHE Tucuruí, e “Com-
prometimento Consistente” e “Excelência, Cate-
goria B” dos quais participam respectivamente as 
UHE Samuel e Curuá-Una.

A Receita Bruta aumentou de R$ 508 milhões para 
R$ 3.402 milhões – um salto de mais de seis vezes, 
e saímos de um prejuízo de R$ 28 milhões em 1998 
para um lucro de R$ 806 milhões em 2010. O Índice 
de Disponibilidade de Geração de energia elétrica 
tornou-se o principal indicador de performance 
da OGH a partir de 2005 e no período evoluiu de 
91,5% para 93,9% na UHE Tucuruí, um dos melho-
res do país na sua classe de potência.  

“Ao proporcionarmos lazer, esporte, cultura e en-
tretenimento influenciamos diretamente na qua-
lidade de vida dos empregados e seus familiares 
com conforto e bem estar social em plena floresta 
Amazônica”, diretoria executiva da ASEEL Nacional. 

“Hoje, procuramos empregar 
gestão em nossas vidas e em todo 
processo que vai se consolidando 
e como num efeito cascata 
procuro levar para a ASEEL, tudo 
que aprendo na Eletronorte. 
A felicidade do empregado e 
seus dependentes demonstra a 
importância de desenvolvermos 
um trabalho de muita dedicação 
na ASEEL como uma extensão 
da empresa para promover 
qualidade de vida.” 
Orlando Messias Souza Martins, 
Diretor geral da ASEEL Tucuruí.
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Por que o segurado deve continuar na apólice de vida em 
grupo após aposentadoria ou adesão ao PID? 

Por que ao examinar os dados extraídos da apólice de vida em 
grupo da ASEEL, observamos a importância deste benefício. Já 
foram pagos sinistros no período de Abril de 2012 até o encer-
ramento do exercício de 2013, no valor de R$ 2.295.772,31. Esta-
mos ainda com R$ 1.441.414,83, em análise e mais R$ 846.101,84 
avisados. Todas essas operações totalizam um montante de  
R$ 4.583.288,98 e ainda há processos aguardando documentos.

O segurado contribui durante toda a sua vida profissional para ga-
rantir o benefício e não é justo deixar de continuar a fazer parte 
de um grupo de pessoas, que paga uma das menores taxas do 
mercado e, tampouco, usufruir de um capital segurado eleva-
do, calculado a partir do valor do prêmio pago.

A importância do seguro de vida e garantir a tranquilidade dos 
seus familiares ou dos demais beneficiários designados, o auxílio 
financeiro aos beneficiários em situações complexas, morte ou in-
validez do ente segurado aos associados. Garantindo proteção e 
comodidade nos momentos mais difíceis.

Hoje, a ASEEL conta com a expertise da corretora Assurê premia-
da no segmento, administrado por uma seguradora que honra a 
apólice e disponibiliza os melhores produtos: a ICATU. 

Aos mais jovens que não pensou em contratar um seguro, sigam 
a nossa orientação, pois os riscos em sua faixa etária, também é 
preocupante e o percentual de acidentes é elevado. Então, faça o 
seu seguro de vida e do seu automóvel. Viva tranquilo(a)!

Faça parte do grupo da ASEEL: seja um dos nossos segurados.

Apólice de seguro da ASEEL ultrapassará 
a casa dos 5 milhões em sinistros pagos, 
avisados e em análises, no período de abril de 
2012 até o encerramento do exercício de 2013

Por Paulo Luiz da Rocha Bomfim
Diretor de Benefícios e Promoções da ASEEL
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Desde agosto, o Clube de 
Rondonópolis está alugado. Os 
associados, por meio de convênio 

firmado, estão utilizando a infraestrutura 
do Clube Caiçara, uma das melhores da 
cidade. Isso, segundo o ex-diretor geral, 
Paulo José dos Santos, agradou e vem 
aumentando o números de sócios.

Além de usufruir da nova estrutura, os 
associados ainda podem realizar seus 
eventos no clube ASEEL Rondonópolis 
duas vezes no ano, graças ao acordo 
firmado em contrato com o arrendatário. 
É preciso apenas que o sócio proprietário 
agende com 120 dias de antecedência. 

O arredamento do clube foi definido em 
assembleia entre os associados, com a 
participação da diretoria Executiva da ASEEL 
Nacional. O processo contou ainda com 
o apoio logístico dos sócios proprietários, 
Ranulfo Luiz da Silva Filho, Irene Leiva e 
Marcelo Damasceno Martins; do gerente 
da Regional Eletronorte – Rondonopólis, 
José Rubens Ramalho Urdiale e do ex-
diretor geral da ASEEL Rondonópolis, Paulo 
José dos Santos. Juntos, eles trabalharam 
para o sucesso de todas as pendências 
administrativas e financeiras do núcleo. 

José Rubens Ramalho,  
gerente da regional  

Eletronorte-Rondonópolis

Patrimônio da ASEEL:  
Clube de Rondonópolis é 
preservado com contenção de 
endividamento e sócios satisfeitos

Marcelo Damasceno, José Rubens, Miriam Maria e Ranulfo da Silva Filho



Confira abaixo entrevista com o gerente Executivo 
do Núcleo, José Rubens Ramalho Urdiale que 
conta mais detalhes sobre o processo de gestão e 
mudanças do clube. 

Revista ASEEL – Qual o estado e como estavam 
sendo utilizadas as dependências do Clube de 
Rondonópolis antes das mudanças?

José Rubens – As instalações do clube 
necessitavam de reformas e isso era um fator 
que limitava o interesse dos sócios em utilizar e 
de novos em aderir. Além disso, não tínhamos 
pessoas interessadas em assumir a diretoria do 
local e as receitas não cobriam as despesas.

Revista ASEEL – O sr. acha justo o clube ficar 
sem diretoria local, sem gerar receita e com 
dificuldades financeiras?

José Rubens – Não acho correto. Afinal, o 
patrimônio da ASEEL acaba sendo deteriorado 
e quanto mais o tempo passa, só aumenta a 
necessidade de gastos para recuperar o clube.

Revista ASEEL – Na sua opinião, o apoio dado 
pela diretoria Executiva da ASEEL para reverter 
o quadro de abandono do clube e melhorar a 
situação de lazer do sócio foi fundamental e 
trouxe benefícios?  Quais?

José Rubens – Acredito que foi fundamental, pois 
mantivemos o patrimônio da ASEEL e ao mesmo 

tempo conseguimos trazer de volta muitos 
associados e conter o endividamento do clube.   

Revista ASEEL – O sr acredita que as mudanças 
(arrendamento do clube e o convênio com o 
Clube Caiçara) trarão benefícios? Por que?

José Rubens – Não tenho dúvidas quanto aos 
benefícios, já que o Caiçara é um dos melhores  
clubes da região Centro-Oeste oferecendo uma 
infraestrutura de lazer bem acima dos padrões 
que dispúnhamos. Sem contar que os associados 
desfrutam do local pelo mesmo valor pago 
no Clube da ASEEL, já que o complemento 
da mensalidade é proveniente do aluguel da 
associação. 

A mudança possibilitou ainda a contratação de um 
fundo fixo para depósito do valor do aluguel para 
cobrir futuras despesas com eventos e projetos 
que beneficiarão os associados de Rondonópolis. 

Revista ASEEL – Já é possível ver resultados 
positivos das mudanças ocorridas na regional, 
o sr indicaria o mesmo processo para outros 
núcleos da ASEEL? por que? 

José Rubens – Com certeza foi um ótimo negócio 
para a ASEEL e seus associados. Eu indicaria 
esse mesmo processo para outras localidades  
deficitárias, onde o quantitativo de associados é 
baixo e não está se conseguindo equacionar as 
questões financeiras.

Os arrendatários do clube de Rondonópolis; a Presidente da ASEEL, Miriam Maria dos Santos; o Ex-Diretor Geral da ASEEL Rondonópolis, Paulo José dos Santos, 
o sócio proprietário, Ranulfo Luiz da Silva Filho e o Gerente da Regional Eletronorte-Rondonópolis, José Rubens Ramalho
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CONTAS ASEEL

ASEEL fecha o exercício de 
2013 com suas contas pagas 
e as finanças equilibradas

Por Paulo Luiz da Rocha Bomfim
Diretor de Benefícios e Promoções da ASEEL

O PID da Eletrobras Eletronorte vem provo-
cando uma série de mudanças no fluxo 
financeiro da associação. A Diretoria Exe-

cutiva agiu imediatamente com responsabilida-
de tanto junto à Eletrobras Eletronorte quanto à 
Previnorte, conduzindo a instituição nesse novo 
cenário com cautela.

Tivemos que repensar a ASEEL e avaliar os impac-
tos. Os empregados que saíram no PID e os apo-
sentados foram orientados a continuarem sócios, 
alguns fazendo a portabilidade do título para os 
filhos(as), netos(as) e outros ratificaram que agora 
é que vão curtir à ASEEL, por que estão “de boa” 
e bem seguros(as). Assim, minimizamos as perdas 
de receitas. A Previnorte foi uma parceira que con-
tribuiu para viabilizar a operacionalização desta 
fase de transição, oferecendo comodidade aos 
sócios.

Realizamos um enxugamento da folha de paga-
mento, honramos todos os encargos sociais dos 
(as) trabalhadores (as) e cortamos gastos desne-
cessários para equilibrarmos as finanças. Fortale-
cemos a assessoria jurídica para melhor defender 
a ASEEL, evitando perdas de ações jurídicas e fa-
vorecendo o crescimento da nossa entidade.

A Diretoria Executiva, com o aval dos Conselhos, 
está atuando junto aos Núcleos Regionais que 
apresentam déficits, com o compromisso deles 
sanarem suas pendências financeiras com a ASEEL 
Nacional, de acordo com o TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) assinado por todos. Embora 
seja uma tarefa árdua, que gera atritos com alguns 
Diretores Regionais, ela é necessária. O gestor do 
Núcleo deve agir com muita prudência, observar as 
normas e o estatuto vigente; ter austeridade, trans-
parência e zelo com as contas, organizar as finanças 
e buscar parcerias e patrocínios. Tudo, focado na 
melhoria do clube para atender bem aos usuários.

Ao examinarmos o fluxo financeiro parcial de 
2013 observamos que não há pendências fi-
nanceiras vencidas a serem liquidadas. As-
sim, fechamos o ano com o saldo positivo de  
*R$ 278.676,65. O resultado atesta o esforço e a 
competência da diretoria para manter o equilíbrio 
financeiro da ASEEL. As finanças organizadas fa-
cilitam as execuções das metas que foram alme-
jadas com mais eficiência, otimizando o custeio e 
os investimentos prioritários para os associados. 
Apresentamos a seguir o resultado acumulado de 
caixa, mês a mês, referente ao exercício de 2013. 
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ASEEL – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE

SALDO DAS MOVIMENTAÇÕES EM BRASÍLIA-DF DO ANO DE 2013

MÊS RESULTADO DO MÊS RESULTADO ACUMULADO

SALDO REMANESCENTE 2012  540.514,67

JANEIRO R$ 49.333,99-  491.180,68

FEVEREIRO R$ 494.273,11-  -3.092,43

MARÇO R$ 6.805,99-  -9.898,42

ABRIL R$ 149.358,54  139.460,12

MAIO R$ 142.140,90-  -2.680,78

JUNHO R$ 10.055,82  7.375,04

JULHO R$ 31.617,60  38.992,64

AGOSTO R$ 18.467,64-  20.525,00

SETEMBRO R$ 18.280,76  38.805,76

OUTUBRO R$ 40.957,94  79.763,70

NOVEMBRO R$ 34.837,84  114.601,54

DEZEMBRO R$ 164.075,11  278.676,65

RESULTADO DO FINAL DO EXERCÍCIO 2013  278.676,65*

*Em janeiro de 2014, o saldo é de R$ 13.841,66. A diferença tem o desconto dos pagamentos das faturas do 
Icatu Seguros, no valor de R$ 216.247,03 e AMIL, de R$ 48.587,96 cujos vencimentos foram nos dias 2 e 13/01, 
respectivamente.
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DIA DAS CRIANÇAS 

No Dia 12 de outubro, a criançada fez a festa na ASEEL realizada em parceria com Grupo ASSURÊ Seguros, 
STIU-DF, CAESB, Elétrica Maya, WD Piscinas, Hidro Garden, Eletro Bombas e Bar e Restaurante Ondas do Lago. 
Além do lanche com cardápio exclusivo para elas: cachorro quente, refrigerante, picolés, pipoca e algodão-
-doce, a garotada se esbaldou nos brinquedos infláveis, com as brincadeiras dos animadores e com o banho 
de piscina. No mesmo dia, ainda foi servido café da manhã especial em comemorar aos 35 anos da ASEEL. O 
clube recebeu cerca de 800 convidados para comemorar junto com a direção a data especial. 

BRASÍLIA
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CONFRATERNIZAÇÕES 
REALIZADAS EM 
DEZEMBRO NO CLUBE 
DA ASEEL DE BRASÍLIA 



EVENTOS

Aseel Hoje  |  6ª Edição  |  Out/Dez 2013 18 www.aseel.com.br 19

BRASÍLIA

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO E MASTER DA ASEEL DESPONTA COMO 
UM DOS MAIS ORGANIZADOS E DISPUTADOS DE BRASÍLIA

“O campeonato foi elogiado pelos jogadores que aproveitaram a premiação para parabenizar a organiza-
ção da ASEEL. Para eles, refletiu na harmonia e sucesso dos jogos”, conta Paulo Bomfim, Diretor de Benefí-
cios e Promoções. Segundo o diretor, a estratégia da Diretoria Executiva, junto com a Gerência de Brasília, 
foi fortalecer o campeonato com a participação de clubes parceiros integrantes do Sinlazer. “Assim, obtive-
mos receitas para cobrir o déficit das equipes da ASEEL, elevar o nível da competição e fazer caixa para a 
preservação dos campos”, conta Paulo. 

As competições reuniram mais de 20 times e cerca de 200 jogadores ao longo 2013, em diferentes jogos. Nos dias 9 e 10 

de novembro, foram realizadas as partidas finais e as premiações dos vencedores. O Vice-Presidente de Benefícios e Pro-

moções da ASEEL, Paulo Bomfim e o diretor de Esporte da ASCEB, Alan Lopes Dourado, prestigiaram as finais e os atletas 

vencedores. 

Os atletas ainda ganharam confraternização especial oferecida pela diretoria do clube. Além do churrasco, o almoço ofe-

recido, também, para a família dos jogadores ganhou a animação do DJ Walmar, do grupo de pagode Sumidade e a 

Dupla Sertaneja Ruan Marcos e Vinicius no primeiro e segundo dia, respectivamente uma festa familiar. Confira abaixo os 

resultados dos jogos nas duas categorias. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO SOCIETY ADULTO

Escama de Peixe Campeão Taca Ouro

Schumpeter Vice-campeão Taça Ouro

EH! Acontece 3° lugar Taça Ouro

Tabajara Campeão Taça Prata

DT-Zão Vice-campeão Taça Prata

Solavada 3° lugar Taça Prata

Fernando Parreira (Escama) Artilheiro – 31 gols

Bruno Costa/Rodrigo (EH! Acontece) Defesa menos vazada – 40 gols sofridos

EH! Acontece Taça Disciplina
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DO SOCIETY MASTER

B.O.A Campeão Taca Ouro

Willião Vice-campeão Taça Ouro

Guarulhos 3° Lugar Taça Ouro

União Campeão Taça Prata

ASEEL 02 Vice-campeão Taça Prata

ASEEL 01 3° Lugar Taça Prata

Henrique Trindade (Guarulhos) Artilheiro – 16 gols

Edinaldo de Lima (B.O.A) Defesa menos vazada 

Willião Taça Disciplina

O Diretor de Benefícios e Promoções, Paulo Bomfim e o 

Diretor de Esporte da ASCEB, Alan Lopes Dourado
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ASEEL MANAUS EM FESTA

No dia 13 de dezembro, a ASEEL Manaus abriu 
suas portas para a festa de confraternização 
da Eletrobrás Amazonas Energia e o Sindicato 
dos Urbanitários. O evento reuniu mais de 500 
colaboradores das empresas e contou com a 
animação da banda “Os Embaixadores”, além 
de sorteio de brindes. 

MANAUS

Simão Pedro das Chagas Bento,
Diretor Geral
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DIA DAS CRIANÇAS

A ASEEL de São Luís realizou em parceria 
com o professor de Educação Física Robson 
do Nascimento Silva, e os alunos da Facul-
dade CEUMA, no dia 13 de outubro, festa 
em comemoração ao Dia das Crianças. Com 
a temática “Esporte e Lazer”, o evento teve 
festival de natação, torneio de futebol e ain-
da contou com a animação do Tio Henrique 
nas brincadeiras de espoca balão, dança das 
cadeiras e concurso de dança. No espaço do 
clube também foram montados pula-pula, 
piscina de bolinha e distribuídos pipoca, 
bala, refrigerante e picolé. “A parceria foi 
fundamental para o sucesso da festa e para 
a acolhida do nosso associado”, afirmou o 
Diretor do clube, Raimundo Nonato Araujo. 

BAILE VERDE E BRANCO  
É UM SUCESSO

Para comemorar seus 34 anos, o clu-
be de Tucuruí realizou no dia 14 de 
novembro, o Baile Verde e Branco. 
Tradicional na cidade, o evento foi 
sucesso de público. “A última edição 
do evento foi realizada em 1994, en-
tão reviver o baile foi uma decisão 
arriscada, mas que foi bem aceita 
pelos associados que pediram para 
fazer parte do calendário social da 
ASEEL”, comemorou o diretor da Re-
gional Orlando Messias Souza Mar-
tins. A festa teve show embalado 
pela Banda Acordalice da capital do 
estado junto com DJ Thiago Baia.

SÃO LUÍS

TUCURUÍ

Raimundo Nonato,
Diretor Geral
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DIA DAS CRIANÇAS

A festa do Dia da Crianças do Clube 
de Belém foi realizada com o apoio 
da Escola “Grupo Comunitário São 
Sebastião” e animação da “Tia Naná”. 
Além das brincadeiras, as crianças 
participaram do sorteio de brindes. 
Os diretores Pedro Gouvêa e Bene-
dito Rafael participaram da anima-
da manhã da garotada. 

DOMINGO MUSICAL

A cada quinze dias, o clube em parceria com o Bar e Restaurante 
Bom de Garfo estão animando os festejos dos seus associados 
oferecendo nos domingos música ao vivo. A novidade, segundo 
o diretor do clube, Pedro Gouvêa, tem atraído e conquistado no-
vos sócios.

BELÉM

FUTEBOL

Time de jogadores que se reú-
nem no clube para a tradicio-
nal “pelada” de domingo.

Diretores Pedro Gouvêa e Benedito Rafael
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GIRO PELOS NÚCLEOS 
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DIREÇÃO DE PRESIDENTE DUTRA TRABALHA PARA  
SER REFERÊNCIA NA REGIÃO 

A missão do atual diretor geral do Clube de Presidente Dutra, Thegre de Jesus Monteiro da Silva, é tornar o 
espaço principal local de lazer e diversão do município e região. Para isso, vem trabalhando melhorias que 
garantam o conforto e bem-estar do associado. Em novembro, a diretoria finalizou algumas obras, entre 
elas a colocação do piso na cozinha do Núcleo, para atender as normas sanitárias; retelhamento e aplicação 
de forro de PVC no teto do Salão de Festa e a construção do muro inferior do clube. Ainda modernizou o 
sistema de sonorização. “Algumas das melhorias só foram possíveis graças aos recursos encaminhados pela 
Diretoria Executiva da ASEEL, mas o nosso intuito é trabalhar pela nossa auto sustentabilidade”, garantiu o 
diretor Administrativo e Financeiro, Igor Mendes Carvalho. 

Construção do 
muro

Reforma do 
Salão de Festas

Cozinha com 
piso novo antes 

e depois
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ABAETETUBA GANHARÁ NOVO   
SALÃO DE FESTAS

A diretoria regional de Abaetetuba vem tra-
balhando firme na satisfação dos seus asso-
ciados. Segundo o diretor geral, Edson Shika-
ma, o desafio de manter, recuperar, construir 
e investir com poucos recursos financeiros, 
não é tarefa fácil. “Mesmo assim não desa-
nimamos, pois o desenvolvimento do nosso 
trabalho nos dá injeção diária de ânimo, for-
ça, coragem e determinação para continuar-
mos à nossa caminhada”. É nesse clima que o 
associados serão presenteados com Salão de 
Festa que está em construção, mas ainda sem 
previsão de ser inaugurado. O espaço locali-
zado próxima a quadra de esportes terá 476 
metros quadrados, com capacidade para 400 
pessoas e infraestrutura de cozinha. “A nossa 
expectativa, com a venda do Clube Park Way, 
será conseguir terminar o salão de festas do 
núcleo, e assim, levar mais rentabilidade para 
o clube de Abaetetuba”, afirma Miriam Maria 
dos Santos, presidente da ASEEL.

Edson Shikama, Diretor Geral

ITAPECURÚ MIRIM DE 
CARA NOVA DEPOIS  
DAS REFORMAS

O Clube ASEEL de Itapecurú 
Mirim passou recentemente 
por reformas e revitalizações 
para melhor atender o associa-
do. Foram realizadas pinturas 
em todo o clube, reformas no 
deck da piscina, retoques com 
cimento nas paredes danifica-
das para retirada de rachadu-
ras e efetuadas trocas de ripas 
no telhado da varanda. “Nosso 
objetivo é levar mais segurança, 
conforto e lazer com qualidade 
para os sócios e seus familiares”, 
afirmou o diretor do clube Euri-
co Martins Cardoso. 

Eurico Martins Cardoso,
Diretor Geral
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GIRO PELOS NÚCLEOS 

CLUBE DE BRASÍLIA SEGUE COM SEU PLANO DE MELHORIAS 

O Clube da ASEEL Brasília segue com foco no planejamento de obras e reformas traçadas para as melhorias 
do espaço. As novidades desta vez, são as novas duchas instaladas próximas a área da piscinas; pinturas 
dos brinquedos do parquinho e das traves e tabelas de todas as quadras; troca de areia dos parquinhos e 
quadra de vôlei; confecção e instalação de placa outdoor, localizado na entrada do clube e dos quadros 
informativos para as churrasqueiras. 

As novidades seguem com a mudança do Salão de Jogos para o local onde ficava a Gerência do Clu-
be. A sala desativada foi adaptado para receber o espaço Mezanino, local inaugurado em dezembro, 
destinado exclusivamente para os sócios realizarem seus eventos. Com infraestrutura moderna, o lo-
cal tem vista para o lago, climatização especial e capacidade para 100 pessoas. “Nossa meta é a garan-
tia continua da excelência no atendimento do sócio”, afirma Miriam Maria dos Santos, presidente da  
ASEEL Brasília. 

Outdoor antes Outdoor depois

Cestas de basquete antes Cestas de basquete durnte Cestas de basquete depois

Duchas antes Duchas depois Duchas depois

Quadro de avisos produzidos pelo funcionário Carlos 

Borba que recebeu a homenagem da Diretoria Executiva

Parquinho com pintura nova Troca da areia do parquinho Quadra de volei com areia nova
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CLUBE DE BELÉM REVITALIZADO

O clube de Belém passa por constantes reformas e vem a cada 
dia melhorando a sua estrutura de atendimento. As mais recentes 
foram as reformas do Camarim e Sala de Som do Salão de Festas. 
Os locais ganharam piso novo, troca do forro para PVC, reparos 
nas instalações elétricas e no banheiro. 
 
Outras instalações também foram revitalizadas: a guarita na en-
trada do clube ganhou conserto no telhado com forro em PVC, 
coberturas dos quiosques, pinturas nas churrasqueiras, no salão 
de festa e novas placas de avisos foram confeccionadas. 

Por meio de parceria firmada com empresas contratadas para a 
construção da Subestação da Eletrobras Eletronorte, que facilitava 
o acesso as obras, o clube ainda foi beneficiado com pagamento 
de energia e revitalização nas áreas da associação. “As melhorias 
decorrentes dessa sociedade trouxe mudanças em pouco tempo 
para o nosso espaço, dentre elas a limpeza do terreno”, comemo-
rou o diretor da regional, Benedito Rafael Figueiredo Cardoso. 

Churrasqueiras antes

Quiosques antes Quiosques depois

Guarita antes Guarita durante Guarita depois

Placas de identificação

Churrasqueiras depois

Benedito Rafael Figueiredo Cardoso,
Diretor Geral



Aseel Hoje  |  6ª Edição  |  Out/Dez 2013 30 www.aseel.com.br 31Aseel Hoje  |  6ª Edição  |  Out/Dez 2013 30 www.aseel.com.br 31

GIRO PELOS NÚCLEOS 

Revitalização e limpeza do terreno

Limpeza do esgoto
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PASSA-TEMPO

Jogo de Caça Palavras

PALAVRAS PARA ENCONTRAR:

1. Abade
2. Abalizar
3. Abdutor
4. Abespinhamento
5. Aborbulhamento
6. Adjacente
7. Bacilo
8. Baião
9. Banalizar
10. Barcarola
11. Cabalístico
12. Caceteação
13. Caco
14. Catinga
15. Ecólogo




