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O mundo olha para você como um 
espelho, ainda mais quando você está à 
frente de algo importante. Mas, ao meu 
ver quando olharem, que vejam nas 
minhas atitudes que somos humanos 
e não perfeitos e, precisamos sempre 
uns dos outros para crescermos juntos 
e alcançarmos nossos objetivos e bons 
resultados.

Produzimos mais uma edição da 
Aseel Hoje, com o objetivo de mos-

trarmos aos associados todos os esforços que nos 
fazem trabalhar com excelência.

É com muita satisfação, determinação e cari-
nho, que vamos conseguir fazer o melhor sempre. 

Um Abraço e boa leitura!

Miriam Santos
Presidente da Aseel
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FIQUE POR DENTRO

Na última quarta-feira, 15 de maio, a presidente da 
Aseel, Miriam Santos, visitou o núcleo regional da capital 
Mato Grossense, acompanhada do vice-presidente admi-
nistrativo e financeiro da Aseel, Carlúcio Ferreira, onde se 
reuniram com o diretor geral local, Luiz Rodrigues Costa e o 
diretor de benefícios e promoções, Carlos Rassi, para tratar 
de assuntos financeiros, empossar os diretores da regional 
e aproveitou a oportunidade para encontrar o gerente 
executivo da Eletronorte, José Martins e esclarecer alguns 
assuntos em prol de melhorias do núcleo local.

Na cidade de Rondonópolis, foi realizado um encontro 
com a diretoria executiva e o diretor geral, Paulo José, 
onde foram esclarecidas as principais necessidades e 
pendências financeiras do núcleo e a ausência dos can-
didatos à diretoria da Aseel. No dia seguinte, a diretoria 
executiva, diretores locais, representantes da Eletronorte 
e associados, reuniram-se para tratar de assuntos re-
ferentes à situação financeira, administrativa, eleitoral, 
deliberações pertinentes ao arrendamento do clube, além 
de novas parcerias. 

A presidente da Aseel, Miriam Santos destacou que o 
motivo de sua visita ao núcleo foi analisar as necessidades 
do clube, bem como esclarecer sobre todas as pendências. 
Com o apoio do gerente regional, José Rubens, a direto-
ria executiva reuniu os sócios para demonstrar a receita 
baixa que o núcleo recebe pelo pouco número de sócios 
e a preocupação por não haver nenhum interessado em 
assumir a diretoria da Aseel Rondonópolis. 

Com a aprovação da maioria, foi sugerido o arrenda-

Em Porto Velho – RO, a diretoria executiva esteve 
presente no dia 04 de junho para um encontro com a 
diretoria regional e tratar de ajustes administrativos e 
financeiros, posse da diretoria vigente e propor melho-
rias.  Durante o encontro, aproveitou para estudar uma 
destinação para o Clube Campestre e renovar o convênio 
entre a Aseel e o Tênis Clube Porto Velho. A parceria foi 
feita pensando em oferecer o melhor na área de lazer 
para os associados e pretende junto à diretoria executiva 
dar andamento nas propostas de campanha.

Acompanhada do vice-presidente de benefícios e 
promoções, Paulo Luiz Bomfim, a presidente da Aseel, 
Miriam Santos, visitou o núcleo no último dia 07 de 
maio. No encontro, a diretoria executiva reuniu-se com 
o gerente regional da Eletronorte, José Luiz Neves, para 
falar sobre assuntos como, ajustes administrativos e 
financeiros da Aseel, posse da diretoria vigente e visitas 
as instalações do clube. 

Com o diretor comercial da Assurrê Seguros, Marcio 
Brandão, a diretoria executiva reuniu-se com repre-
sentantes da Eletronorte e EletroAcre, onde o assunto 
principal foi a solicitação de apoio para a campanha de 
novos sócios e segurados. Enquanto isso, em reunião 
com os diretores local, foram realizados os acordos 
pendentes na área financeira e pendências do lotea-
mento da Aseel.

Na cidade de Imperatriz, a presidente da Aseel, Miriam 
Santos em companhia do conselheiro do núcleo local, Jorge 
Furtado, visitaram o gabinete do secretário de infraestrutura 
da cidade e conversaram sobre o crescimento do município 
e os principais investimentos que estão sendo realizados. 

A cidade paraense tem comemorado e agradecido ao 
empenho da diretoria executiva, pelo apoio na implanta-
ção de sua academia e a aquisição de novos aparelhos, 
que tem feito muito sucesso entre os seus associados 
e frequentadores do clube.  O superintendente de 
geração hidráulica da Eletronorte em Tucuruí, Antonio 
Augusto Bechara Pardauil aproveitou a oportunidade 
e parabenizou a presidente da Aseel, Miriam Santos e 
toda sua diretoria executiva, pelas ações desenvolvidas 
nos núcleos regionais.

Na última quarta-feira, 12 de junho, na Capital Mara-
nhense, a diretoria executiva reuniu-se com os diretores 
regionais, onde foi parabenizada pela vitória nas eleições 
e que aguardavam novos projetos e ações para o núcleo 
local. Ainda na capital, aproveitaram para visitar a direção 
regional da Eletronorte e mostrou os principais planos da 
Aseel para buscar parcerias e firmar convênios. Durante a 
visita, a presidente, Miriam Santos e o vice-presidente de 
benefícios e promoções, Paulo Luiz Bomfim, empossaram 
a nova diretoria regional no clube.

CUIABÁ

RONDONÓPOLIS

PORTO VELHO

RIO BRANCO

SÃO LUÍS

IMPERATRIZ

TUCURUÍ

A finalidade da visita foi solicitar junto a prefeitura a im-
plantação do asfalto que dá acesso a estrada do Bebedouro 
que passa em frente à Aseel.  

Durante o dia, a diretoria executiva ainda teve um en-
contro com o deputado estadual, Léu Cunha, para tratar de 
emendas que ajudarão no desenvolvimento do município 
de Imperatriz e trará benefícios para o núcleo local da Aseel.

mento do clube. De acordo com Miriam Santos, o próximo 
passo é a realização de um convênio com o melhor clube 
da cidade para receber os associados da Aseel, os quais 
vão ter o patrimônio valorizado e preservado para quando 
for necessário o retorno.

Reunião para escolha da diretoria Aseel - Imperatriz
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No último dia 1º de abril, foi empossada no 
auditório da Eletronorte, a diretoria executiva 
da Associação dos Empregados da Eletronorte 

(Aseel). Além da diretoria executiva, tomaram posse os 
gestores do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e 
diretores dos Núcleos Regionais.

Reeleita para nova gestão, a diretoria executiva na-
cional é composta pela presidente, Miriam Maria Santos, 
o vice-presidente de Benefício e Promoções, Paulo Luiz 
da Rocha Bonfim e o vice-presidente Administrativo e 
Financeiro, Carlúcio Alves Ferreira. 

Além desses, compõem a nova gestão dos Núcleos 
Regionais, o diretor geral de Belém - PA, Benedito 
Rafael, o diretor-geral de Manaus - AM, Simão Pedro 
das Chagas, o diretor Administrativo e Financeiro, João 
Bosco e o diretor de Benefícios e Promoções, Wallace 
de Jesus Lobato. Para o núcleo Tucuruí - PA foi eleito o 

NOTÍCIAS

DIRETORIA EXECUTIVA 
TOMA POSSE PARA NOVO 

MANDATO

diretor Orlando Morais e o 1º suplente, Pedro Paulo dos 
Santos Caldas.

Presente na cerimônia de posse, José Benjamim 
Morais esteve representando o diretor-presidente da 
Eletronorte, Josias Matos de Araújo e destacou a impor-
tância da Aseel e o trabalho realizado por essa diretoria. 
Para Benjamim, o apoio que a Eletronorte tem dado a 
associação é fundamental, mas ela precisa se susten-
tar. “É preciso criar mecanismos e ações para que esse 
processo seja contínuo e duradouro. Isso trará benefícios 
para a organização e seus associados”, enfatizou. 

Eleito para o conselho administrativo, Jorge Luiz 
Furtado, representante da regional de Imperatriz - MA, 
agradeceu pela oportunidade e disse que terá o enorme 
prazer em ajudar a zelar pelo patrimônio da Aseel e 

“Muita coisa precisa ser feita. O nosso foco é o crescimento da Aseel”.
Miriam Santos - presidente da Aseel

Presente na posse da nova diretoria executiva, o dire-
tor geral do núcleo regional de Belém – PA, Benedito 
Rafael, aproveitou para fazer algumas reivindicações e 
solicitações como, a aplicabilidade da Lei Tó Teixeira e 
o pleito da doação do terreno pela Eletronorte à Aseel.

que o objetivo agora é trabalhar pela sustentabilidade 
dessa gestão. 

O vice-presidente Administrativo e Financeiro da 
Aseel, Carlúcio Ferreira, destacou que o resultado 
dessa eleição reflete o comprometimento da direto-
ria com a associação que vem se consolidando cada 
vez mais. “Temos uma missão e vamos manter nosso 
perfil e toda seriedade, compromisso e respeito com 
o associado”.

A presidente reeleita, Miriam Santos, falou da im-
portância desse momento e que o foco é o crescimento 
da Aseel, além de destacar que muita coisa precisa 
ser feita, principalmente, a conclusão das obras nos 
clubes que estão sendo realizadas. “Herdamos uma 
associação endividada, mas trabalhamos muito e em 
conjunto com parceiros e núcleos regionais fechamos 
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”, concluiu.

Diretor da Aseel Belém esteve na posse
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NOTÍCIAS

ELETROBRAS E ELETRONORTE SÃO 
HOMENAGEADAS NA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS

A Câmara dos Deputados re-
alizou na última segunda-
-feira, 08 de julho, uma 

Sessão Solene em homenagem 
aos 51 anos de criação das Centrais 
Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e 
aos 40 anos das Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil (Eletronorte). 

A sessão foi aberta pelo depu-
tado Mauro Benevides (PMDB-CE), 
em nome do presidente da Câmara, 
o deputado Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), que não pode compa-
recer à solenidade. Ao ler a mensa-
gem de Henrique Alves, Benevides 
enfatizou o grande desafio que é 
gerar, transmitir e distribuir energia 
em quaisquer circunstâncias, acres-
centando que o desafio torna-se ain-
da maior quando há o compromisso 

de promover o desenvolvimento 
sustentável, com respeito ao patri-
mônio natural e humano, o que tem 
sido um compromisso constante da 
Eletrobras e da Eletronorte, por meio 
de programas e projetos voltados às 
comunidades da Amazônia.

Estiveram presentes na sessão, 
a presidente da Associação dos 
Empregados da Eletronorte (Aseel), 
Miriam Santos, o diretor geral do 
Centro de Pesquisas de Energia 
Elétrica (CEPEL), Albert Cordeiro de 
Mello, o assessor da diretoria técnica 
de Itaipu, Carlos Alberto Knakiewicz, 
representando o presidente da Itaipu 
Binacional, Jorge Miguel Samek, o 
diretor de transmissão da Eletrobras, 
José Antônio Muniz Lopes, represen-
tando o presidente da holding, José 

da Costa, o diretor presidente da 
Eletronorte, Josias Matos de Araujo e 
o presidente da Previnorte, Aderilton 
Rodrigues.

A homenagem foi apresentada 
pelo deputado Cleber Verde (PRB/
MA), que destacou que estas em-
presas vêm prestando relevantes 
serviços para o povo brasileiro e 
contribuem sobremaneira para o 
desenvolvimento do País. 

Criada em 1973, a Eletronorte é 
uma concessionária de serviço público 
e funciona como subsidiária da Eletro-
brás. Sua atribuição é gerar e fornecer 
energia elétrica a nove estados da 
Amazônia Legal – Acre, Amapá, Ama-
zonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Durante a Sessão Solene, o 
diretor-presidente da Eletronorte, 
Josias Matos de Araújo, estendeu a 
homenagem a todos os funcionários 
da empresa e enfatizou que foram 
muitos os desafios e conquistas ao 
longo desses anos, sobretudo numa 
região com uma biodiversidade 
imensa. “Essa realidade exigiu muito 
empenho dos nossos pioneiros, mas 
conseguimos levar energia do Norte 
para o Sul, o Sudeste e o Nordeste 
do País”, concluiu.

A difícil negociação entre o plano de saúde Unimed 
na capital Maranhense e a Aseel tem incomodado a vida 
do associado. Em visita ao núcleo regional, no último 
dia 12 de junho, o vice-presidente de benefícios e pro-
moções da Aseel, Paulo Luiz Bomfim, se reuniu com a 
diretoria do núcleo local e representantes da operadora 

UNIMED DIFICULTA NEGOCIAÇÃO 
COM A ASEEL – SÃO LUÍS

Alguns meses atrás, um forte vendaval na cidade de 
Imperatriz derrubou o muro do clube. Após muitos dias 
de trabalho para reerguer o muro, a diretoria executiva 
da Aseel, visitou o núcleo regional para constatar as 
reformas, juntamente com o diretor geral interino, Jorge 
Furtado e o conselheiro, João Silva. 

A fachada da entrada ganhou pintura nova, um por-

ASEEL – IMPERATRIZ ESTÁ DE CARA NOVA

para tentar solucionar o problema.
A falta de segurança e precariedade no atendimento 

tem deixado os associados apreensivos, além disso, 
o plano de saúde no estado do Maranhão sofreu um 
reajuste superior a 45%, o que tem tirado o sossego 
dos associados da Aseel. O diretor do núcleo regional, 
Raimundo Nonato foi notificado pela empresa de plano 
de saúde e esse aumento representa um impacto muito 
pesado para o associado.

Diante do impasse, a diretoria executiva entrou com 
uma ação contra a Unimed, para assegurar o atendimen-
to aos beneficiários da Aseel. Em audiência realizada 
com a participação do diretor regional do núcleo, foi 
firmado um acordo que representa uma correção de 
apenas 12% para o associado, que é o parâmetro médio 
autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

O vice-presidente de benefícios e promoções da 
Aseel, Paulo Luiz Bomfim, destacou que este acordo é 
paliativo e que diante da dificuldade de atendimento 
poderá ser contratada uma nova operadora para fazer 
a portabilidade da carteira.

De acordo com Paulo Bomfim, o cenário da saúde no 
estado é complexo, portanto, é necessário ficar atento 
ao atendimento na sede prestadora dos serviços.

tão de entrada para pedestres e veículos, além da nova 
adequação para bilheteria, trazendo segurança e conforto 
para o sócio. Para a presidente da Aseel, Miriam Santos, 
além dessas pequenas melhorias, ainda será necessário 
reformar o poço artesiano, a caixa d’água, o piso do bar, 
pintura do salão e outros itens, que aos poucos serão 
reformados juntamente com o apoio da nova diretoria.

Na esquerda, a presidente da Aseel ao lado do presidente da Previnorte, Aderilton Rodrigues; Ao centro, o presidente da Eletronorte, 
Josias Matos de Araújo; À direita, o diretor da Cepel, Albert Cordeiro.



10 |  ASEEL HOJE

Na última quinta-feira, 27 de junho, a direto-
ria executiva e o conselho fiscal da Aseel, 
se reuniram no Centro de Treinamento da 

Eletronorte, com o assessor contábil, Vailson Silva e a 
colaboradora contábil, Carina Melo, para apresentarem 
o balanço do exercício 2012. 

Estiveram presentes na apresentação do balanço, a 
convite da diretoria executiva, os conselheiros da atual 
gestão. A reunião deu início com o argumento da presi-
dente, Miriam Santos, destacando que quando assumiu a 
presidência da Aseel em 2010 já havia problemas na con-
tabilidade, onde o contador da gestão anterior concluiu o 
balanço do exercício 2009, com depreciações equivocadas.

A presidente ainda esclareceu sobre o atraso na en-
trega do balanço e destacou a decisão emergencial em 
contratar outro contador. Em seguida, o atual contador, 
Vailson Machado, apresentou o balanço patrimonial 
e ressaltou que após todas as análises, a Aseel tem 
liquidez suficiente para cumprir seus compromissos 
financeiros.

Os conselheiros presentes solicitaram detalhes de 
algumas receitas como, plano de saúde, repasses da 
Manaus Energia, Distribuição Roraima, Boa Vista e 
Previnorte, além de solicitar o valor correspondente ao 
aluguel do arrendamento da boate Caribeño. 

O contador ainda enfatizou que em comparação ao
saldo do exercício de 2011, os conselheiros puderam 

notar a evolução da Aseel em 2012 e apresentou as 
receitas detalhadas no Demonstrativo do Resultado do 
Exercício (DRE).

ASEEL APRESENTA BALANÇO DO EXERCÍCIO 2012

Para finalizar, os conselheiros fiscais após terem se 
notificados de todos os detalhes quanto ao resultado do 
balanço, aprovaram por unanimidade o referido balanço 
do exercício 2012, qual já se encontra disponível no site 
da Aseel (www.aseel.com.br).

NOTÍCIAS

Desde o início do ano, a diretoria executiva da 
Aseel tem destinado todos os seus esforços 
para melhorias. A presidente, Miriam Santos, 

disse que muitas novidades ainda virão nos próximos 
meses, mas destacou novidades no clube que já podem 
ser utilizadas pelos seus associados e convidados.

Problemas com queda de energia não existe mais, 
pois foi instalado um novo quadro de energia para 
evitar problemas de curto circuito e fiação exposta. 

ASEEL BRASÍLIA PASSA POR MELHORIAS
Para uma melhor divulgação dos eventos da Aseel, foi 
montado um novo outdoor na entrada do clube, que 
é visto por todos que passam pela via de acesso ao 
setor de clubes, além da instalação de novas placas de 
sinalização interna.

Dentro das melhorias, destacamos a nova calçada 
de acesso ao clube e a reinauguração do restaurante 
da Aseel, que vai atender melhor ao público com mais 
qualidade.

Diretoria executiva e Conselho fiscal juntos para a 
apresentação do balanço 2012

DIRETORIA EXECUTIVA REÚNE CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO
Pela primeira vez após a posse da nova diretoria 

executiva, o conselho fiscal e conselho administrativo, 
participaram de reunião extraordinária realizada na sede 
da Aseel em Brasília, para mostrar todos os trabalhos e 
resultados mais importantes que a Aseel tem passado.

Veja os principais itens discutidos: 
• Reajuste das Mensalidades;
• Campanha para angariação de novos sócios; 
• Situação dos Clubes Regionais;
• Sugestão do diretor geral de Tucuruí, Orlando Messias;

• Reunião com Josias Matos de Araújo, presidente da 
Eletronorte;
• Venda da sede do Park Way;
• Balanço Patrimonial e Auditoria;
• Demissões de funcionários;
• Processo Judicial;
• Novos Arrendatários do Bar & Lanchonete;
• Bar Panorâmico;
• Convite aos suplentes e conselheiros a participarem 
dos eventos.

Ao fim do ano de 2011 foi elaborada a auditoria patri-
monial da Aseel pela empresa Nacional Auditores Asso-
ciados sob a responsabilidade de sua diretoria executiva e 
pelo auditor contábil, Gregório Martins. As demonstrações 
contábeis representam os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Aseel e o resultado de suas 
operações, ambas sendo examinadas sem ressalva. A 
diretoria executiva da Aseel esclarece que a auditoria 
2012 já está em andamento.

A Associação dos Empregados da Eletronorte (Aseel) vem através desta nota, deixar 
claro que o processo judicial com um de seus associados foi finalizado com êxito.
O mesmo não poderá mais recorrer, onde consta no processo “Trânsito julgado”.

DESTAQUE ASEEL
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O associado da Associação dos Empregados da 
Eletronorte (Aseel), seus convidados, empre-
gados e colaboradores da Eletronorte viveram 

uma noite de muita festa no último dia 30 de abril, em 
comemoração ao Dia do Trabalhador – 1º de maio.

A festança contou com toda animação da cantora 
brasiliense, Jaíne Araújo e da banda Ballanço.com, que 
agitou as estruturas do clube com muita música para 
um público de aproximadamente 300 pessoas. 

O evento ainda contou com a presença do diretor de 
engenharia da CEB, Mauro Martineli e o diretor da STIU-
-DF, José Daldegan Júnior, que agradeceu e parabenizou 
a todos os trabalhadores presentes pelo seu dia.

A iluminada da noite foi Wladia Aragão de Oliveira, 
que aproveitou a festa de montão e ainda ganhou uma 
Tv Led de 32’ – Semp Toshiba, em sorteio realizado pela 
Aseel com o apoio da Assurê – Corretora de Seguros.

Para a presidente da Aseel, Miriam Santos, este foi 

Uma das datas mais românticas do calendário 
brasileiro chegou com todo vapor para os 
associados e convidados da Associação dos 

Empregados da Eletronorte (Aseel). A noite de sexta-
-feira, 14 de junho, foi repleta de casais apaixonados 
que se divertiram de montão com muito romantismo.

O evento contou com a presença do diretor de benefícios 
da Previnorte, Alceu Corrêa, conselheiros administrativos 
da Aseel, Carleuza de Lima, Silvio Deodato, Maria Angélica, 
o vice-presidente da Ascade, Valério da Silva, o diretor de 
assistência social da Ascade, João Rocha, o diretor de en-

CULTURA

MUITA ANIMAÇÃO NO DIA 
DO TRABALHADOR

OS CASAIS SE ESBALDARAM 
NO DIA DOS NAMORADOS

mais um evento de sucesso. “Fico feliz com a satisfação 
do associado e seus convidados. Nosso objetivo é sem-
pre realizar grandes festas, principalmente estas datas 
comemorativas, como é o dia do trabalhador”, destacou.

No dia seguinte, no feriado de 1º de maio, o as-
sociado comemorou o Dia do Trabalhador com muita 
prática de esporte e curtiu o feriado com a família. 
Churrasqueiras lotadas, piscinas e quadras de futevôlei, 
futebol de salão society e tênis foram as atividades mais 
procuradas pelo público presente.

Durante o dia também foi realizado o I Torneio Mas-
ter de Futebol Society do Dia do Trabalhador. A disputa 
aconteceu com a participação de quatro equipes, 60 
atletas e os times participantes foram, Aseel A, Aseel 
B, Los Amigos e Amigos do Tom.

No torneio, a equipe do Los Amigos levou o título 
de campeão, ao vencer na final o time Amigos do Tom 
pelo placar de 1 x 0.

genharia da CEB, Mauro Martineli e o diretor executivo da 
Assurê, Marcio Brandão, diretores e colegas da Eletronorte.

Um público de mais de 300 pessoas prestigiaram 
a festa, que teve a animação do grupo, Joy Band, que 
emocionou a todos os casais presentes. O público ainda 
foi presenteado com um delicioso jantar, Buffet La Pro-
vence e uma palestra para casais, com Cátia Damasceno. 

Durante o evento foram sorteados brindes e presen-
tes, além de cinco cortesias para o motel A2 e 15 kits 
sensuais, com o apoio da parceira Assurê – Corretora de 
Seguros e Stiu-DF.
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Milhares de pessoas se esbaldaram com mui-
to forró, no Arraiá da ASEÉ, realizado pela 
Associação dos Empregados da Eletronorte 

(ASEEL), no último dia 13 de julho, animado pelas ban-
das, Forró Baião de Dois e Malubakana, além de toda 
animação da quadrilha Pau Melado.

Para a presidente da Aseel, Miriam Santos, foi feito 
tudo de melhor para agradar o associado e seus convi-
dados. “O espaço onde foi realizada esta festa será palco 
de outros grandes eventos. Aproveito para parabenizar o 
diretor Paulinho por ter conseguido reduzir os custos da 
festa e agradeço aos nossos parceiros, Assurê – Corretora 
de Seguros, Icatu Seguros e também a Stiu – DF pelo 
apoio nesta festa”, destacou.

Com muito romantismo e música de alta qualida-
de, a festa foi aberta com a apresentação do cantor 
e compositor, Carlúcio Ferreira. A partir daí, subiu ao 
palco o grupo baiano Forró Baião de Dois, em seguida 
a quadrilha Pau Melado e para finalizar a festa, a banda 
Malubakana que agitou todo o público presente.

Para o diretor financeiro da Aseel, Carlúcio Ferreira, 
a festa estava dentro da expectativa que toda diretoria 
administrativa esperava e o associado da Aseel ficou 
muito satisfeito com o que foi oferecido. 

Além de comidas, as barracas ainda ofereceram as 
tradicionais bebidas de festa junina, quentão, licores e 
chocolate quente para espantar o friozinho que fazia 
durante toda a noite às margens do Lago Paranoá.

CULTURA

MUITO FORRÓ E 
ARRASTAPÉ MARCARAM 

O ARRAIÁ DA ASEÉ

Empolgado com o sucesso da festa, o diretor de 
benefícios e promoções, Paulo Luiz Bonfim, disse que o 
arraiá foi montado e preparado com muito carinho para 
o público brasiliense e o associado da Aseel. “Fizemos 
muito esforço para trazer bandas de qualidade, fazer 
uma festa maior do que as anteriores e nos próximos 
anos pretendemos trazer atrações de nome do cenário 
musical nacional”, enfatizou.

A festa ainda contou com barracas de comidas típicas, 
decoração temática, espaço para as crianças e muita 
gente bonita e animada que dançou a noite toda.

Tudo estava voltado para o Nordeste, pratos como 
canjica, caldos, amendoim, milho, pamonha, galinhada, 
arroz carreteiro, foram os ingredientes saboreado pelo 
público presente e oferecido pelas barracas. 

A servidora pública, Priscila Menezes, visitou diversas 
barracas e parabenizou a organização da festa. “Está 
tudo delicioso. Visitei praticamente todas as barracas, 
e posso garantir que me senti no Nordeste com tanta 
coisa boa”, disse a servidora.

Idealizado pela presidente, Miriam Santos, o Espaço 
Criança atraiu centenas de crianças. Meninos e meninas 
se esbaldaram no espaço reservado para eles, com muitos 
brinquedos, cama elástica, pula-pula e o touro mecânico. 

O pequeno Yan Costa, 11 anos, brincou no pula-pula e 
disse gostar muito de forró. “Fico aqui brincando a noite 
toda, mas também vou lá à pista dançar com meus pais. 
É muito legal a festa da Aseel”, concluiu.
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Tendo o Bumba-meu-boi como grande destaque, 
a Aseel de São Luís do Maranhão comemorou 
os festejos juninos através de manifestações 

da cultura popular para homenagear São João,  Santo 
Antonio, São Pedro e São Marçal.

A sua tradicional festa junina recebeu associados, 
dependentes e comunidade em geral para dançar muito 
forró e abrilhantar este evento que a cada ano ganha 
mais destaque na cidade. 

O evento foi realizado na última sexta-feira, 28 de 
junho, ao som de muito forró e o bumba-meu-boi de 
Nina Rodrigues, Novilho Branco, Morros e Maracanã. Mas 
o público presente pode conferir ainda outras manifes-
tações da cultura regional como quadrilha, o tambor de 
crioula, lelê, boiadeiro  e portuguesa.

Outra atração da festa foi a culinária típica, como o 
arroz de cuxá, peixe frito, arroz Maria Isabel, torta de 
camarão e mingau de milho. 

O diretor geral do núcleo regional de São Luís, Rai-
mundo Nonato, aproveitou a oportunidade para agrade-
cer aos associados e público presente que comparece-
ram ao evento e colaboraram direta ou indiretamente 
pelo brilhantismo dessa tradicional festa, em especial 
aos patrocinadores, apoiadores e empregados que 
fizeram da Festa Junina da Aseel São Luís um sucesso.

No último domingo, 12 de maio, a Associação 
dos Empregados da Eletronorte (Aseel), rea-
lizou um dia especial para todas as mamães 

e seus familiares no clube, com muita animação e 
brincadeiras durante todo o dia. 

A diretoria preparou um dia especial com um café 
da manhã, sorteio de brindes e oficinas de beleza, onde 
as mães foram presenteadas com cortes de cabelo, 

CULTURA

UM DIA ESPECIAL PARA 
AS MAMÃES DA ASEEL

SÃO LUÍS REVIVE FOLCLORE 
EM SUA FESTA JUNINA

escova, manicure, pedicure, dentre outros serviços. 
Durante o dia, ainda foram sorteadas 10 massagens 
para o público presente, presenteada pela clínica Per-
sonal Physio. 

O evento contou com a participação de um público 
de mais de 300 pessoas e a animação musical ficou por 
conta de Dilsinho dos teclados e a Banda Trio Magnata, 
que animou o dia de todas as mamães.

Na capital paraense, a homenagem às mães foi 
realizada com muita festa, onde foi oferecido também 
um café da manhã especial para todas as presentes e 
uma recepção calorosa com a entrega de rosas. 

Durante o evento, ainda foram sorteados cestas de 
presentes, alegrando ainda mais o dia das mamães que 
curtiram até o último momento esta data tão especial. 
As ganhadoras do sorteio foram Glícia de Nazaré, Vilma 
Freitas, Ivete Rodrigues, Rosana Leite e Isabela Corrêa.

Empolgada com o evento, a associada Joelma San-
tos, agradeceu a homenagem feita pela Aseel e disse 
estar muito feliz. “Gostei muito, é a primeira vez que 
participo e não esperava ser recebida com uma rosa, 
um delicioso café da manhã e boa música, estava tão 
bom que pedir para meu esposo e buscar minha mãe 
para essa linda festa”, concluiu.

FESTA EM BELÉM DO PARÁ
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CULTURA

O Dia dos Pais na Associação dos Empregados da 
Eletronorte (Aseel) foi uma grande festa, cerca 
de 200 pessoas participaram do dia festivo e 

curtiram de montão ao lado de seus filhos e familiares.
No período da manhã, foi oferecido um café da 

manhã especial, no almoço teve música ao vivo, uma 
deliciosa feijoada, caranguejada no quiosque e muito 
chopp totalmente de graça até o fim do dia.

Durante o dia festivo quem aproveitou muito foi a 
criançada, que curtiu o dia no parque e nas churras-
queiras com os familiares presentes. Os pequenos ainda 
lotaram as quadras de esportes e se esbaldaram com 
muito banho de piscina.

Feliz com a homenagem que a Aseel fez aos pais 

ASEEL BRASÍLIA COMEMORA
DIA DOS PAIS COM FESTA 

PARA A FAMÍLIA
e seus convidados, o associado Adão Sena, frequenta-
dor assíduo do clube, disse estar sempre presente nos 
eventos da Aseel e muito feliz.

Para Carla Gomes, funcionária da Eletronorte e sócia 
da Aseel, a festa estava muito bem organizada. “Fre-
quento este clube sempre que posso e a diretoria está 
de parabéns com esta homenagem a todos os pais”, 
destacou.

A presidente da Aseel, Miriam Santos, agradeceu a 
presença de todos os pais e destacou a sua importân-
cia para a família. “Ele contribui de forma diferenciada 
com o desenvolvimento de competências intelectuais 
de seus filhos e de toda a família. Parabéns a todos os 
pais pelo seu dia”, concluiu.
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Continua a todo vapor o campeonato de futebol 
society adulto da Associação dos Empregados 
da Eletronorte (Aseel). Os jogos tiveram início 

na última terça-feira, 23 de julho e a bola rola até o 
próximo dia 09 de novembro com a grande final.

Participam do torneio 16 equipes e aproximadamente 
300 atletas, que se enfrentarão em jogos de ida e volta 

ESPORTE

ROLOU A BOLA NO 
CAMPEONATO SOCIETY 

ADULTO NA ASEEL
numa tabela de 20 rodadas. Os jogos serão realizados 
aos sábados e domingos, com quatro partidas por dia.

De acordo com a organização do evento, a realiza-
ção do campeonato de futebol society adulto visa á 
difusão do esporte, o congraçamento entre associados 
e convidados no aprimoramento físico, técnico e moral 
dos atletas.
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CLUBE

ASEEL E ELETRONORTE DISCUTEM 
MELHORIAS PARA OS NÚCLEOS 

REGIONAIS

Na última segunda-feira, 01 de julho, a diretoria 
executiva da Aseel, reuniu-se com o presidente da Ele-
trobrás - Eletronorte, Josias Matos, em busca de mais 
apoio para os núcleos regionais e sua sede nacional.

Durante o encontro foram pautas da reunião, o mape-
amento de todos os clubes em comodato, a autorização 
para aplicabilidade da Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense 
em Belém – PA e também o parecer referente ao consumo 
da energia elétrica no núcleo regional de Imperatriz – MA.

Para o vice-presidenteadministrativo e financeiro 
da Aseel, Carlúcio Ferreira, o objetivo deste encontro 
é tentar juntamente com a Eletronorte solucionar os 

Pensando em sua comodidade, a Aseel firma 
mais uma parceria de sucesso. Para continuar 
usufruindo dos benefícios do clube, o desconto de 
sua mensalidade poderá ser realizado na folha da 
Previnorte. 

Caso não tenha vínculo, a opção de pagamento 

PID – ASEEL CONTINUARÁ LIGADA A VOCÊ
poderá ser via boleto bancário, basta apenas acessar 
o site www.aseel.com.br ou entrar em contato com 
o setor de benefícios da Aseel.

Solicite agora a autorização de seu desconto na 
folha da Previnorte. E não esqueça, seu tempo para 
o lazer e diversão é fundamental. 

problemas que a Aseel tem enfrentado.
Sobre a Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense, o vice-

-presidente ressaltou que com a aplicação desta Lei, a 
Aseel poderá reverter em até 20% dos impostos (ISS 
e IPTU), pela promoção de eventos artísticos, culturais 
e apoio a atletas.

A diretoria executiva da Aseel, juntamente com a 
direção da Eletronorte devem se reunir novamente nos 
próximos dias para discutir mais amplamente esses e 
outros assuntos, para que possa solucionar todos pro-
blemas enfrentados pelos núcleos regionais. O apoio da 
Eletronorte é muito significante para a Aseel.
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Na última quinta-feira, 18 de julho, a Associação 
dos Empregados da Eletronorte (Aseel), rece-
beu um grupo de 300 crianças para a realiza-

ção de uma Colônia de Férias especial, a Escola Bíblica 
de Férias (EBF), com o objetivo de entreter meninos e 
meninas em um dia de lazer e assistência social. 

Não faltou descontração e animação para os peque-
nos de 04 a 12 anos, que se esbaldaram com a divertida 
programação da EBF. O evento contou com brincadeiras 
no parque, passeios, banho de piscina, futebol, vôlei 
e muito lazer. Participaram da Colônia de Férias espe-
cial, uma equipe de 80 profissionais, entre monitores, 
coordenadores, enfermeiros, brigadistas, bombeiros e 
Polícia Militar.

AÇÃO SOCIAL

UM DIA DE LAZER PARA 
CENTENAS DE CRIANÇAS 

NA ASEEL
Como o recesso escolar de julho nem sempre coinci-

de com a folga dos pais, as opções para divertir a garo-
tada se multiplicam na cidade e este é o momento em 
que as crianças tem para esquecer a rotina de estudos.

De acordo com o diretor do evento, Natanael Sou-
sa, o evento superou as expectativas e a animação do 
grupo contagiou a toda equipe de monitores. Segundo 
Natanael, o objetivo deste evento é entreter e socializar 
as crianças.

Para a psicóloga Líscia Carina Santana, as colônias de 
férias têm um papel fundamental na formação social 
das crianças e esta interação é muito importante na vida 
delas. “A independência destes pequenos é trabalhada 
neste momento”, enfatizou.
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