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Editorial

O bom ânimo e coragem são alguns princípios 
básicos para vencer as dificuldades. Na Aseel 
somos pegos de surpresa todos os dias com 
diversos tipos de problemas, eu costumo dizer 
que, dificuldade superada é problema 
resolvido, espaço para o desanimo não deve 
existir e, se o problema for complexo, divida-o 
em partes para vence-los separadamente e  
procure aprender com a experiência, tudo isso 
abre um leque de oportunidades para alcançar 
o sucesso e bons resultados na Gestão.  

Embora o Brasil esteja  enfrentando uma crise 
econômica que tem afetado tanto os grandes 
empreendedores como as associações, nosso 
trabalho está focado em buscar os melhores 
caminhos para o momento difícil e se preparar 
para eles, novas medidas, redução dos gastos, 
retardar alguns investimentos, adiar decisões 
estratégicas que envolvam expansão de 
negócios onerosas e esperar a hora certa de 
agir com sabedoria. Contratos de longo prazo 
para a sustentação e sobrevivência da Aseel a 
nível Nacional estão em nosso projeto. Ao 
contrario do que imaginamos, a crise também, 
pode representar oportunidades de bons 
negócios.  

Desde que chegamos aqui, nosso lema é achar 
solução, consertar os erros e colocar tudo em 
ordem, aos poucos estamos conseguindo 
colher os frutos desse esforço. Convido você 
leitor, a conferir nesta edição, nossa batalha e 
seus resultados. 

Carlúcio Alves Ferreira
Vice-presidente Administrativo e
Financeiro

Paulo Luiz da Rocha Bomfim
Diretor de Benefícios e Promoções
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ara garantir mais conforto aos associados, nos 
meses de junho e julho foram construídas quatro

 novas duchas na área verde do clube de Brasília. Os 

aparelhos possuem válvulas temporizadas para 
evitar o desperdício de água. O investimento total 
foi de R$ 4 mil.  

As novas duchas ganharam cobertura com 
estrutura em madeira lixada e envernizada. Todo 
o material utilizado é reciclado e oriundo da 
desativação do clube do SMPW. O único custo foi 
a aquisição de dois galões de verniz para finalizar 
o trabalho. 

Ampliamos o acesso às churrasqueiras 
para segurança de todos.

Com esse cenário, a Diretoria Executiva 
solicitou à equipe um trabalho de ampliação nas 
calçadas, reconstrução da rampa, construção do 
muro de arrimo na quadra poliesportiva 2 e 
aterramento da depressão que havia no local, 
criando um acesso exclusivo para a churrasqueira 
04. A calçada de acesso às demais churrasqueiras 
foi ampliada até a churrasqueira 1 e, com a 
ampliação do alambrado da quadra poliesportiva 
2, a segurança dos usuários foi preservada.  

Parte dos materiais utilizados, como a areia 
dos parques infantis e o alambrado, foram

também reaproveitados do clube SMPW, em 
consequência de troca da areia do campo de vôlei. O 
total dos custos com os serviços e materiais foi de R$ 
3.900,00 e o trabalho foi realizado entre os meses de 
agosto a outubro de 2014. 

P

ASEEL SEDE NACIONAL BRASÍLIA

NOTÍCIAS

Cobertura

Área verde ganha duchas modernas

Ampliação das calçadas de acesso às churrasqueiras

Antes

Antes

Depois

Depois
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NOTÍCIAS

Atenta a esses detalhes, a Diretoria 
substituiu o piso do lava-pés localizado na 
entrada das piscinas, pois estavam desgastados e 
com aspecto de sujeira. Todas as cerâmicas foram 
substituídas por novas antiderrapantes. Com a 
obra, o acesso tornou-se mais limpo e 
higienizado. O investimento foi de R$ 822,00 e o 
trabalho realizado no mês de outubro de 2014. 

As quadras poliesportivas externas foram 
lavadas, rejuntadas, tiveram fissuras corrigidas, 
além de receberem revitalização da pintura do 
piso e todas as demarcações necessárias. Com 
um investimento em materiais de R$ 2.500,00, a 
ASEEL deixou as duas quadras poliesportivas em 
perfeitas condições para práticas esportivas. Os 
trabalhos foram realizados no mês de outubro do 
ano passado.  

Troca de cerâmicas no lava-pés de acesso às piscinas

Revitalização das Quadras Poliesportivas

Rescisão de contrato Caribeño

Antes Depois

Antes Depois

D epois de dez anos de arrendamento do 
salão de eventos para a Boate Caribeño, a

ASEEL cancelou o contrato em dezembro de 
2014. Ao longo desse período a Diretoria 
constatou o descumprimento de várias cláusulas 
contratuais, o que levou a situação a um patamar 
insustentável, inclusive prejudicando o nome da 
Associação junto a órgãos do Governo do Distrito 
Federal - GDF. O espaço será revitalizado e 
destinado especialmente à locação para sócios 
ou outros interessados. Todos poderão se divertir 
com uma vista privilegiada para o Lago.
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ACONTECEU

ezembro de 2014, a capital federal foi palco de 
um violento temporal que provocou uma

destruição orçada em R$ 348.000,00, destruindo 
cerca de 435m² do muro de contenção e as 
arquibancadas dos campos de futebol, com base no 
preço do m² da construção civil no DF, em torno de R$ 
800,00 o m². A ASEEL recuperou a área destruída por 
apenas R$ 16.000,00.

A Diretoria Executiva acionou profissionais 
especializados para verificar a evasão d’água em 
busca da solução. A revitalização foi realizada 
conforme a disponibilidade financeira do clube. 
Entre os materiais danificados estão a central 
telefônica da Diretoria, nobreaks, estabilizadores 
e baterias. Prejuízos e mão de obra estimados em 
R$ 8.474,00. 

D
Temporal em Brasília provocou prejuízos



trabalhar de terça a domingo com folga somente um 
domingo no mês torna-se mais do que uma escala de 
trabalho, prejudica diretamente na qualidade de vida 
de todos. 

A presidente da ASEEL, Miriam Maria dos 
Santos, avalia que o colaborador com esse benefício 
desfrutara de mais tempo com a família e terá melhor 
rendimento nas atividades do clube. “Isso significa 
reconhecimento e valorização do ser humano”, 
afirma. 

Maria das Graças, a auxiliar de serviços gerais, 
diz que se sentiu valorizada com a nova escala de 
trabalho. Para ela, desfrutar todo um fim de semana 
com a família não tem preço.

Segundo Wilson Ferreira Eustáquio, 
colaborador responsável da área, as mudanças irão 
refletir diretamente na produtividade e motivação 
dos colaboradores. “Temos um agravante pelo 
horário de trabalho da turma pelo grande número 
de atestados apresentados por eles, um fator que 
implica nas rotinas pesadas dos trabalhos 
executado por todos”,  Wilson diz ainda que,  

 trabalho dos colaboradores, mas também com seu 
bem estar social e familiar. Atendendo a uma 
antiga solicitação dos empregados da área de 
manutenção a Diretoria decidiu por elaborar uma 
nova escala de trabalho para a equipe. 

Diretoria Executiva da ASEEL tem um 
compromisso, não só com as condições deA
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INFORMAÇÕES

Qualidade de vida para os trabalhadores
 do clube de Brasília



“Entendemos que os colaboradores são 
nossos associados internos. É preciso atendê-los 
bem, para juntos, atender com excelência a todos

A equipe foi dividida em duas: equipe A e 
equipe B. As equipes folgam sábado e domingo, de 
forma alternada. A equipe que trabalhou no 
sábado e domingo folgará na segunda e terça e 
vice-versa. De quarta a sexta, as duas equipes 
estarão reunidos para deixar o clube limpo e 
pronto para receber os associados no fim de 
semana.  

Pedro Henrique dos S. R. de Lima
Coordenador Nacional de Recursos Humanos da ASEEL.

Maria das Graças
Auxiliar de Serviços Gerais

Carlos Borba
Auxiliar Operacional

vocês, queridos e importantes sócios! Com muito 
amor e motivação. Parabéns a essa Diretoria 
Executiva da ASEEL pela iniciativa!” 

Eu não tinha tempo para minha esposa e muito 
menos, para me dedicar a projetos pessoais. Hoje 
eu tenho graças a atitude da Diretoria Executiva. 
Vejo que a equipe está bem mais unida, produtiva  
e que um ajuda ao outro.

Agora trabalho muito mais feliz, porque percebi 
que a diretoria pensa em nossas condições de 
trabalho.

A nova escala
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REUNIÕES

diretor-geral do Núcleo Presidente Dutra, no 
Maranhão, Igor Mendes Carvalho, durante uma

 visita à ASEEL Brasília, observou a existência do 
tobogã localizado na piscina infantil desativada no 
Park Way e solicitou a doação para o clube 
maranhense. A Diretoria Executiva não só realizou a 
doação, como também providenciou a reforma e 
encaminhou para que a Aseel da regional instalasse o 
brinquedo no parque aquático infantil. O orçamento 
foi de R$ 4.806,40 se comparado ao mesmo toboágua 
original que custa em média, R$ 12mil a R$ 15mil no 
mercado. O trabalho foi realizado nos meses de 
setembro a outubro de 2014. Na próxima edição, a 
revista ASEEL Hoje mostrará o toboágua instalado no 
clube de Presidente Dutra. 

Presidente Dutra - MA recebe tobogã

O

Diretoria Executiva e diretor-geral do Núcleo 
Regional de Rio Branco reúnem-se na 

sede da Eletronorte

Administrativo e o assessor jurídico da ASEEL 
reuniram-se no dia 27 de outubro, na Sede da 
Eletronorte, em Brasília, para tratar de assuntos 
pertinentes à situação financeira do Núcleo de Rio 
Branco.  O primeiro item da pauta e assunto principal 
foi o crescimento do déficit orçamentário. No 
encontro, a Diretoria Executiva enfatizou a 
importância de manter as receitas equiparadas às 
despesas para controle financeiro, sem permanecer 
no vermelho. 

 Diretoria Executiva, o diretor-geral do Núcleo 
de Rio Branco, o presidente do Conselho

A presidente da ASEEL, Miriam dos Santos, 
solicitou um projeto de resolução desses gastos, 
o diretor-geral do Núcleo Regional de Rio Branco, 
Ricardo Diôgo, comprometeu-se em contatar à 
Diretoria Executiva até janeiro de 2015 para dar 
início a um novo plano de ação, eliminando os 
problemas financeiros do clube. O diretor 
também se responsabilizou por repassar 
mensalmente a diferença da folha de pagamento 
dos empregados da Regional de Rio Branco. O 
projeto já está em andamento.

A



colaborador Reinaldo a recolher todas as cadeiras 
e mesas com base de ferro que estavam sendo 
danificadas em locais inapropriados, expostos ao 
sol e chuva. Miriam solicitou dar baixa nas 
plaquetas e organizar a contagem das mesas e 
cadeiras para serem alojadas no quiosque das 
churrasqueiras, a mobília será vendida e, a verba 
arrecadada pela venda será destinada ao custeio 
das despesas para regularização de toda a 
documentação legal do clube campestre de Porto 
Velho. 

os técnicos e profissionais em busca da 
regularização para obter a escritura do clube 
campestre, adquirido desde 1985 e, para este 
processo foi necessário a realização de topografia 
da área. Na próxima edição Revista ASEEL, vamos 
divulgar todo o andamento do processo.

m visita ao clube da ASEEL de Porto Velho, a 
presidente Miriam dos Santos orientou o

m Porto Velho, 
presidente da ASEEL Miriam, reuniu-se com

novembro de 2014, a 

Regularização de escritura 
do Clube para revitalização

E

E
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NÚCLEOS REGIONAIS

Diretoria visita Núcleo Porto Velho - RO



Presidente visita Núcleo Balbina - AM
convite do administrador da Vila, Antônio 
Evandro, a presidente da ASEEL visitou o núcleo

de Balbina, no Amazonas, no último mês de janeiro. A 
r e u n i ã o  p a u t o u  a  n e c e s s i d a d e  d e  m a i s  
acompanhamento e de uma diretoria local 
comprometida e motivada para zelar do patrimônio.  

Balbina não tinha ainda, definido os responsáveis 
para administrar o clube. Em reunião com Antônio 
Evandro, Lider de apoio e Cleomar da Silva, Gerente de 
Operação, e Maria Nonata, conselheira fiscal 
representando a ASEEL em Manaus, discutiram sobre a 
indicação de alguns sócios para assumirem a direção da 
ASEEL. Com base na lista dos sócios daquela regional, 
Miriam pediu ajuda a Evandro para indicação da 
Diretoria de Balbina. Maria Nonata está providenciando 
um plano de ação para as melhorias do Clube, 

tendo como principal objetivo, a captação de novos 
associados.

Foram indicados para compor a Diretoria de 
Balbina: Sergio Hildo, diretor-geral; Valdemar 
(Mica), diretor-administrativo e financeiro; Maria 
Nonata, diretora de benefícios e promoções e, 
como suplente,  Pedro Hamilton.  Todos 
concordaram com a decisão e a posse dos novos 
diretores foi realizada durante um evento que 
contou com a presença da presidente Miriam e com 
a honrosa part ic ipação do Gerente do 
Departamento de Geração, Rubens Oliveira Chaves, 
Cleomar e convidados que passaram às mãos dos 
empossados, os termos de posse para a nova 
Diretoria. Todos estão comprometidos com novas 
ideias e sucessos promissores.

A

NÚCLEOS REGIONAIS
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POSSE EM BALBINA - AM

NÚCLEOS REGIONAIS
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ASEEL apoia a 1ª Caminhada e 
Corrida de rua

ASEEL esteve presente e 
apoiou a  1ª  Corr ida  e

Caminhada de Rua Energia  
Voluntária e Qualidade de Vida  
2015, realizada pela Eletrobrás 
Eletronorte no dia 26 de Abril. O 
Evento aconteceu no Parque da 
Cidade em Brasíl ia e nossa 
contribuição foi, a doação da tenda, 
acompanhamento fotográfico e UTI 
móvel no local. Juntos alcançamos 
um resultado de sucesso cheio de 
energia e motivação na prática 
esportiva. Parabéns a todos e todas 
pelo incentivo.

A

QUALIDADE DE VIDA
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CAMPEONATO

campeonato de futebol Society Master iniciou no dia 11 de novembro e terminou no dia 14 de 
dezembro de 2014. Cinco equipes participaram: ASEEL, LOS AMIGOS, BOA, GUARULHOS e WILLIÃO. A

equipe WILLIÃO foi a campeã! 

FUTEBOL SOCIETY MASTER 2014

O
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CAMPEONATO

FUTEBOL SOCIETY ADULTO 2014

Ocampeonato de futebol Society Adulto aconteceu de 19 de julho a 29 de novembro de 2014. Foram 16 
equipes participantes: DT-ZAO, TABAJARA, SOLAVADA, ALUMNI, MAFIA, SCHUMPETER, BOCA

MASTERS, BADEN BADEN, BALLAKA, EH! ACONTECE, AMARELÃO, SPARTA, SUICIDA, PELADEIROS, PLANETA 
GOL  e ESCAMA DE PEIXE. Todas as equipes jogaram entre si em apenas um turno, classificando as oito 
melhores equipes, formando a taça ouro e prata. A campeã da Taça Ouro foi a equipe MÁFIA e a TABAJARA 
conquistou a Taça de Prata.



CAMPEONATO

Encerramento do campeonato foi marcado
com muita alegria
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CAMPEONATO

17www.aseel.com.br



18 ASEEL HOJE - Edição nº 08

EVENTOS

Dia das Crianças ASEEL Brasília
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EVENTOS

Uma nova modalidade muito radical

12de Outubro de 2014. No Dia das Crianças 
foi inaugurada a nova opção para

atividades esportivas no clube ASEEL Lago Sul: o 
Slackline, uma  modalidade radical e divertida 
para toda a criançada e adultos. O brinquedo foi 
adquirido da empresa PIPELINE-SLACKLINE e o 
coordenador técnico do aparelho, o jovem 
Matheus, foi o responsável a trazer essa técnica 
divertida para Brasília, sempre reunindo crianças 
e jovens para curtirem os saltos radicais no 
Parque da Cidade, promovendo também as 
instalações com muita segurança. Sua equipe fez 
a instalação de três pilares de madeira e fitas 
apropriados para esse esporte. A partir de agora, 
aos sábados, domingos e feriados todos podem 
curtir essa brincadeira. O investimento total com 
a instalação foi de R$ 600,00 e o trabalho foi 
realizado no mês de outubro/2014. 

A iniciativa tem o apoio da Assurê Corretora de 
Seguros.



SÃO LUIS - MA
I PROJETO FEIJOADA X BINGO

II PROJETO BINGO

Patrocinadores e Colaboradores

Patrocinadores e Colaboradores

1º Prêmio:

2º Prêmio:

3º Prêmio:

Premiado: José Mauricio de Sousa (Sócio ELN).

Premiado: José Hermógenes Pereira (Sócio AEPS)

Premiada: Claudecir Mendes Rodrigues (Comunidade)

Premiada: Kelly Sousa da Silva

ASEEL, por meio da sua Diretoria Regional de Núcleo e da 
sua Comissão de Eventos, tem o enorme prazer de

agradecer a presença e a participação de todos, que direta e 
indiretamente contribuíram para a realização e o sucesso do I 
Projeto Feijoada & Bingo em prol da manutenção do campo de 
futebol, realizado no dia 18 de maio de 2014, na sua sede 
Social. Durante o evento, que teve a participação musical de 
Teresa Canto, foi  sorteado um smartphone Samsung GalaxyY 
Duos Dual Chip branco c/TV. E o evento contou com a atração 
musical feita pela Teresa Canto. 

Ÿ  Hidroenge (representante José Mauricio de Sousa) 
Ÿ  Mirian Eventos
Ÿ  Brissana Eventos
Ÿ  Francisco de Assis Muniz (sócio-proprietário)
Ÿ  Carlos Alberto (BELL) – (sócio-contribuinte) 

O II Projeto Bingo em prol da manutenção do 
campo de futebol aconteceu no dia 27 de julho de 
2014 e contou com a atração musical Teresa Canto. 

Um kit esportivo

Uma grade de cerveja / Um frango

Um micro-ondas

Ÿ  Jorge Plácido (parceiro da ASEEL) 
Ÿ  Aquaseel
Ÿ  Nelson Gonçalves dos Santos (sócio-proprietário) 
Ÿ  Ane (parceira da ASEEL) 
Ÿ  Natividade (parceira da ASEEL) 

Ÿ  Hidroenge (representante José Mauricio de Sousa) 
Ÿ  Mirian Eventos
Ÿ  Brissana Eventos
Ÿ  Aquaseel

Aprendemos que nada  se  faz  sem  apoio  e  recursos,  por  isso,  gostaríamos  
de agradecer nossos patrocinadores e colaboradores do evento

A
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EVENTOS



comemorou o Dia das Crianças com 
brinquedos infláveis, pula-pula , piscina 
de bolinha, além de pipoca, picolé, 
refrigerante e bombons. O professor de 
Educação Física, Robson, fez várias 
brincadeiras na piscina e no salão de 
festas, como dança das cadeiras, espoca 
balão e bamboleio.  A diretoria da ASEEL 
aproveita a oportunidade para agradecer 
aos  associados,  dependentes  e  
patrocinadores. 

A diretoria da ASEEL aproveita a 
oportunidade para agradecer aos 
a s s o c i a d o s / d e p e n d e n t e s e  
principalmente aos patrocinadores.

Informamos que Raimundo 
Nonato, o Nonatinho, solicitou sua saída 
da Diretoria para tratar de assuntos 
ligados aos interesses particulares, ele 
fez questão de destacar: sempre sentiu-
se honrado em trabalhar pela ASEEL.  
Agradeço a todos e indico o diretor de 
Benefícios, Josué, para substituição na 
direção do clube.

Ÿ

Ÿ  Restaurante "Puro Sabor"
Ÿ  Escola de Natação "Aquaseel" 

  Mirian Eventos

um ambiente agradável e com muita 
m ú s i c a ,  a  A S E E L  S ã o  L u i s

Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça
  importante, mas que não conseguirá nada sozinha!

Dias das Crianças em São Luis

N
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legria, músicas, cores e muita animação marcaram as confraternizações do último ano na ASEEL. 
Muitas histórias contadas e celebradas entre os convidados. Um momento esperado por todos para

A Associação recebeu eventos da Eletronorte, Eletrobras, Assurê, Furnas, UnB, Darcy Ribeiro e 
Planaltina, Correios e Imobiliária Tadeu Santiago. Os convidados elogiaram a conservação e o 

atendimento de toda equipe ASEEL. 

 festejar entre colegas o Natal e a chegada de um novo ano ainda melhor e mais feliz! 

CONFRATERNIZAÇÕES

ASEEL Brasília

A
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CONFRATERNIZAÇÕES

2015 chegou e, com ele, a esperança de boas realizações e 
qualidade de vida para todos 
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CONFRATERNIZAÇÕES

almas realizou no dia 13 de dezembro do ano 
passado o encontro de fim de ano. O evento foi

na casa de show Belladata e contou com a presença 
dos sócios, convidados e seus familiares.  A animação

teve a participação de artistas locais, como Toninho 
Borges, violão e voz; a participação especial da 
cantora Vilma e do humorista Paulo Vieira.    

PALMAS - TO

P

Muita música e alegria na confraternização de 
fim de ano do Núcleo 



FESTIVIDADES

Matinê de Carnaval na ASEEL Brasília
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FESTIVIDADES

1º de Maio, parabéns trabalhadores

26 ASEEL HOJE - Edição nº 08

parceria da ASSURÊ e STIU. O evento aconteceu no antigo Caribeño e 
contamos com a presença de muitos associados e o representante do 
STIU José Daldegan Júnior.

ASEEL Brasília prestigiou o dia do trabalhador com um evento 
preparado com muita animação e pode contar com a especial A



27www.aseel.com.br

ESCLARECIMENTOS

comercial e financeira. O vice-presidente de 
Benefícios e Promoções da ASEEL, Paulo Luis da 
Rocha Bonfim, afirmou que o processo de 
ascensão do lote à condição de um condomínio 
legalmente constituído agregará considerável 
valor mercadológico ao empreendimento. “A 
escolha da empresa Casa Amsterdam atendeu os 
requisitos legais e ofereceu excelente qualidade 
executiva ao conceito condominial”, explica 
Bonfim.

A  co r reto ra  co nt rata d a  ex i ge  a  
documentação completa da nova estrutura, 
demonstração de seriedade e competência na 
condução do processo. Transparência e a 
permanente comunicação de todas as etapas do 
processo aos sócios da ASEEL e a qualquer pessoa 
interessada. 

Wandyr Ferreira, que integra a Comissão 
de Vendas Park Way e, representando os 
associados acompanhou o processo de 
estruturação dos orçamentos apresentados. 
Wandyr é engenheiro, morador do Park Way e, 
durante muitos anos, presidente da Associação 
Comunitária Park Way (ACPW), sendo portanto, 
um profundo conhecedor das características do 
SMPW, o que contribui para o desenvolvimento 
do processo.  “A ASEEL foi premiada com a 
participação de uma pessoa que tem colaborado 
muito com sua experiência na área de engenharia 
e principalmente, para acompanhar todo o 
trabalho da infraestrutura do terreno”, explica a 
presidente Miriam Maria.

A Diretoria Executiva e a Comissão de Vendas, 
seguindo os ditames de suas obrigações estatuárias e 
funcionais analisaram as propostas sob a ótica do 
menor custo, melhor ponderação técnica e melhor 
forma de pagamento. Em consequência dessas 
ponderações, a empresa Casa Amsterdam foi 
escolhida por apresentar a melhor proposta técnica,  

fecharam contrato com a empresa Casa Amsterdam 
Construções. A construtora promoverá a legalização 
condominial e implementará o projeto de urbanismo, 
além da infraestrutura urbanística necessária ao 
fracionamento do terreno em oito unidades 
autônomas e unifamiliares, dentro do conceito de 
condomínio horizontal exclusivamente residencial, 
tal como preconiza a legislação específica aplicável ao 
SMPW desde 1997. 

m janeiro de 2015 a Diretoria Executiva e 
Comissão de Vendas do terreno Park WayE

Esclarecimentos sobre o
Clube ASEEL, Park Way
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