
A Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais 
(Asseminas), comemora, neste ano, 70 anos de sua fundação. 
A Instituição foi criada para representar o Gestor Fazendário 
junto à Secretaria da Fazenda, bem como interagir com seus 
associados, oferecendo benefícios e vantagens que contri-
buem para a sua qualidade de vida.

A Asseminas conta, atualmente, com 2.300 associados 
e conserva em sua essência o comprometimento com os 
direitos sociais. Dentre os benefícios oferecidos aos seus 
associados estão planos de seguro de vida e para automó-
vel, consultórios, auditório, salão de festas, odontologia, 
academia, pilates, plano de saúde, atendimento jurídico e a 
colônia de férias.
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ASSEMINAS, 70 ANOS 
DE ATIVIDADES!

Localizada no município de Fundão, no estado do Espírito 
Santo, ela conta com uma estrutura maravilhosa e está dispo-
nível para associados e familiares. Vale a pena conhecer!

VOCÊ JÁ CONHECE A COLÔNIA 
DE FÉRIAS DA ASSEMINAS?

Adesões feitas do dia 1o a 20 
de dezembro de 2022 terão 
isenção de carência. Aproveite 
essa excelente oportunidade!
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PLANO DE SAÚDE 
UNIMED-BH

“Essas sete décadas de atuação representam a sólida estru-
tura construída pela Asseminas e refletem a grandiosidade 
do trabalho realizado em defesa dos interesses dos Gestores 
Fazendários do Estado.” 
Carlos Augusto Machado, Diretor-Presidente da Asseminas

A empresa 2M Contabilidade foi contratada 
pela Associação para atuar na prestação de 
serviços contábeis. Os trabalhos da nova em-
presa foram iniciados em outubro de 2022.

pág. 3

SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE Em encontro com o Secretário Adjunto 

da Fazenda, Dr. Luiz Cláudio Fernandes 
Lourenço Gomes, a Diretoria Executiva da 
Asseminas reivindica a realização de Concurso 
Público para o cargo de Gestor Fazendário. 
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CONCURSO PÚBLICO

ANO IX - Nº 20 2º SEMESTRE DE 2022



OS MELHORES PRESENTES
SÃO AQUELES QUE NÃO

SE PODEM COMPRAR:

Laços fortalecidos, saúde para 
a família e leveza de alma.

Nessa data especial, queremos 
agradecer pela oportunidade 
de contar com a sua parceria 
durante todo o ano de 2022,

e desejar que 2023 seja 
ainda melhor!

São os votos da Associação dos 
Exatores do Estado de Minas Gerais.

Aos associados, familiares, 
colaboradores, amigos e 
parceiros desejamos um

Feliz Natal
Ano Novo!
e um próspero

Chegamos ao final de mais um ano que, para nós, é muito especial, 
pois marca o primeiro ciclo da nossa gestão à frente desta tão renomada 
Associação. Assumimos esta Diretoria Executiva no mês de janeiro, com 
a responsabilidade de buscar sempre o melhor para o nosso Associado, 
promovendo maior integração entre Diretoria, Representantes Regionais, 
Conselheiros Fiscais e Colaboradores.

Fortalecer a comunicação entre a Associação e vocês, Associados, continua 
sendo o nosso grande desafio! Dessa iniciativa surgiu o nosso novo site ins-
titucional, o retorno do Informativo da Asseminas e o incremento da nossa 
comunicação digital por meio do Instagram, Facebook e E-mail marketing. 

Neste ano, investimos, também, em equipamentos de informática, na 
nossa Colônia de Férias e na qualificação dos nossos Funcionários, bus-
cando uma melhor eficiência no atendimento ao Associado. 

Desde maio de 2022, estendemos o Plano de Saúde da Unimed e o 
Unimed Odonto para todas as nossas Regionais. Estamos, com essa medi-
da, disponibilizando benefícios com isonomia, tanto para o associado da 
capital quanto para o do interior.

O atendimento do nosso Departamento Jurídico, com propositura de 
novas ações ao associado, no âmbito administrativo e judicial, também 
vem ao encontro do nosso objetivo de disponibilizar os melhores serviços 
aos nossos Associados. 

Continuamos, nesta edição do nosso Informativo, dando destaque para 
os 70 anos da Asseminas, que merecem todo o nosso aplauso! Neste aniver-
sário, queremos agradecer a participação dos nossos Associados, Dirigentes, 
Conselheiros e Funcionários, que nos ajudam a construir uma Associação cada 
dia melhor. Como forma de uma pequena homenagem, estamos publicando 
alguns depoimentos desses personagens importantes da nossa história. Confira 
o nosso “Especial – Comemoração” nas páginas 4, 5 e 6 desse Informativo.

Renovamos aqui o nosso compromisso de seguir trabalhando para que a 
Asseminas seja, sempre, uma referência de Associação de Classe no Estado 
de Minas Gerais. Para que nossos objetivos e metas sejam alcançados, con-
tamos com a sua preciosa participação.

Um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas realizações para todos nós!

A PALAVRA-CHAVE 
É UNIÃO!
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Participação - Tânia Cerqueira (Diretora Social da 
Asseminas), Rosângela Claret (Diretora Administrativa 
Adjunta da Asseminas), Carlos Augusto Machado 
(Diretor-Presidente da Asseminas), Luiz Cláudio 
Fernandes Lourenço Gomes (Secretário Adjunto de 
Fazenda), Osvaldo Scavazza (Subsecretário da Receita 
Estadual), Adriana Cardinali (Conselheira Fiscal da 
Asseminas), Bernardete Bouzada (Vice-Presidente  
da Asseminas).
Pauta - Foi solicitada a realização de Concurso Público 
para o cargo de Gestor Fazendário. O Secretário Adjunto 
de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, e 
o Subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza, 
informaram que os recursos orçamentários já estão apro-
vados, com previsão para realização em 2023. A Asseminas 
acompanhará esse processo, junto ao Governo do Estado, 
para a execução do Concurso, por ser de suma importân-
cia para o funcionamento das Unidades Fazendárias e a 
excelência de atendimento ao contribuinte.
Diretoria entrega ofício com reivindicações
Durante o encontro, a Diretoria Executiva da 
Asseminas encaminhou ao Secretário de Estado 
de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo de Oliveira 
Barbosa, documento assinado pelo Diretor-Presidente 
da Asseminas, Carlos Machado, que destaca as reivin-
dicações mais urgentes e prementes que a categoria 
gostaria que fossem consideradas e apreciadas pela 
Administração da Secretaria da Fazenda. Confira ao 
lado os principais assuntos abordados!

Participação - Carlos Augusto de Miranda Machado (Diretor-Presidente 
da Asseminas); Paulo Barroso e Marcelo Modesto (Moore Auditoria), 
Ana Carolina Braga de Moura e Matheus Felippe de Meneses Gabrich 
(2M Contabilidade).
Pauta - Apresentação dos representantes da empresa de Contabilidade 2M 
aos auditores da Moore Auditoria. A contratação de uma nova empresa de 
Contabilidade traz a expectativa de maior transparência na divulgação de 
relatórios, bem como às ações administrativas e financeiras da Asseminas.

A Moore Consulting News Auditores Independentes, empresa contratada pela Asseminas para realização de levanta-
mento de dados, apresentará, em breve, à Diretoria Executiva, o Relatório Circunstanciado que se encontra em fase de 
revisão. Foi realizada auditoria referente aos últimos cinco anos, de 2017 a 2021, e referente ao ano de 2022, para melhor 
adequar os procedimentos e controles administrativos dos setores da Asseminas.

ACONTECEU
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Concurso Público
“Em virtude da aposentaria de inúmeros gestores nos últimos 
anos, houve uma redução drástica no quadro de pessoal da SEF. 
Portanto, torna-se necessário e urgente, a autorização da SEF 
para abertura de novo processo para realização de concurso 
público para o cargo de GEFAZ.
Remuneração
(...) Outro ponto a ser apreciado por essa Administração, 
decorrente de insatisfações relatadas pelos associados aposentados 
e pensionistas, é a insegurança remuneratória da carreira 
decorrente de ameaças constantes de alterações ao sistema 
remuneratório, com o fim de se extinguir os direitos e vantagens 
adquiridos durante anos de trabalho. Por isso, a Administração 
deve avaliar os riscos e corrigir as distorções que o tempo vem 
acumulando nos contracheques dos integrantes do GTFA.
(...) A Asseminas requer de V. Exa. que seja dado andamento 
às seguintes proposições da categoria, visando dar solidez à 
remuneração das carreiras do GTFA da SEF, bem como recuperar 
as condições de vida dos Gestores Fazendários do Nível T, que estão 
em penúria financeira, dado ao histórico erro de incorporação 
total da GEPI deste nível pela lei 16190/06. Vejamos:
1) Incorporar ao vencimento básico dos Gestores dos Níveis I e II, 
50% da quantidade de cotas-GEPI hoje atribuídas a este cargo; 
2) Atribuir ao Gestor Nível T, o mesmo padrão de vencimento 
do nível I, grau A do cargo de GEFAZ, passando a pagar a ele 
também o mesmo número de cotas-GEPI atribuídas ao nível I – A 
da respectiva carreira; 
- ou, alternativamente, extinguir o nível T, e reenquadrar 
esses aposentados no Nível I, grau A do cargo de GEFAZ, o que 
eliminaria para todo sempre os problemas com esse nível da 
carreira, que possui poucas pessoas e tem um impacto ínfimo; 
3) Determinar a publicação de edital de concurso público para 
preencher os cargos vagos do quadro legal previsto de GEFAZ, 
de forma que a Administração possa manter minimamente os 
serviços prestados à população pela Administração Tributária.”

DIRETORIA SE REÚNE COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

ASSEMINAS PARTICIPA DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA MOORE AUDITORIA

28/09/22

04/11/22

OF/PRES/001/22

AUDITORIA EXTERNA



SETE DÉCADAS DE TRABALHO!

COMEMORAÇÃO
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No ano comemorativo dos seus 70 anos, a Asseminas homenageia dirigentes, associados e colaboradores

“Fazer parte da Asseminas me traz 
um orgulho muito grande, porque 
entrei aqui há 20 anos, tinha pouco 
tempo de formado, muitos planos e 
projetos. A partir disso me especializei 

em implantodontia e fui ganhando 
experiência. É motivo de muito orgulho participar 
há tanto tempo da história da Asseminas, bem como 
da vida dos nossos pacientes. Muitos deles se tornam 
nossos amigos. A Associação, como um todo, em seus 
vários setores, se preocupa muito com o bem-estar 
dos seus associados. Aqui não é um simples local de 
trabalho, mas uma extensão da nossa casa. Se Deus 
quiser pretendo me aposentar aqui.”

CRISTIANO HALTERBERCK XAVIER MORAES 
Dentista/Setor Odontológico

“Estou na Asseminas há nove meses 
e gosto muito do meu trabalho. 
Faço tudo de coração, gosto do 
atendimento ao público e pretendo 
zelar sempre, juntamente com a 

equipe da Asseminas, por resultados 
cada dia melhores. É uma satisfação fazer parte 
da Asseminas quando ela comemora um grande 
legado. Sabemos que para completar 70 anos foi 
uma longa caminhada. Parabéns a toda equipe da 
nossa Associação!”

“Na primeira vez que trabalhei na Asseminas, fiquei por 18 anos, de 2002 a 2020. Estou de volta há dois 
anos e me sinto muito feliz pela oportunidade. O pessoal aqui é excelente e combino muito bem com 
todos. Trabalho com satisfação. Parabéns à Asseminas pelos seus 70 anos!”

TATIANE APARECIDA EVANGELINO 
Auxiliar Administrativa/ 
Área do Plano de Saúde

LÉLIO GAMA DE OLIVEIRA - Portaria

GENTE QUE FAZ!

A Asseminas celebra 70 anos 
de fundação homenageando 
pessoas que fizeram e ainda 
fazem parte da sua história. 
De acordo com o Diretor-
Presidente, Carlos Augusto 

Machado, este é um momento 
muito importante, tanto para os 
associados como para dirigentes 
e colaboradores. “Temos uma 
trajetória de desafios e sucessos, 
frutos do trabalho, empenho 
e dedicação de todos que 

passaram pela Asseminas ao 
longo desses anos”, afirma.
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“A Asseminas tem um papel 
fundamental para os seus associados 
tanto nos benefícios oferecidos 
quanto no seu papel político 
enquanto Instituição de representação 

de uma categoria, dialogando e lutando 
para o fortalecimento e melhoria. Sou associado 
há 9 anos e destaco como importantes os benefícios 
oferecidos aos associados como o plano de saúde, 
pilates, academia, odontologia e nutricionista. São 
70 anos de uma bela história que merece ser bem 
apresentada para toda a categoria. Que possamos 
fortalecer essa Instituição a cada dia, pois faz muita 
diferença na vida dos seus associados.”

“Sou associada à Asseminas há 
cerca de 10 anos e considero que a 
Associação tem como ponto principal 
a interação entre seus associados e 
a interlocução com a Secretaria da 

Fazenda. Com relação à interação, traz 
em seu histórico a promoção de eventos, festas e coffee 
breaks, que ajudam os servidores a saírem da rotina e a 
melhorarem as relações pessoais. Na interlocução com 
a Secretaria da Fazenda tem realizado um trabalho de 
diálogo e reivindicações para a melhoria da categoria. 
Os associados contam, também, com inúmeros 
benefícios. Dentre eles destaco os serviços de saúde e do 
bem-estar, como psicólogos, dentistas e pilates. Outros 
benefícios importantes são a contratação de seguro e 
plano de saúde com preços mais acessíveis. Parabéns 
pelos seus 70 anos zelando pelos servidores do Fisco 
Mineiro. É uma honra fazer parte dessa história!”

ANNY ROCHA PINHEIRO 
Gestora Fazendária - Superintendência 

Central de Administração Financeira

DÊNIS ROBINSON DE AMORIM PAIXÃO
Assessor/SCCG - Assessoria Técnica e de Relações Institucionais – ATRI

A OPINIÃO DO 
ASSOCIADO

PEDRO WALDECILDO DE MATOS 
Gestor Fazendário/Diretoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças 
da Superintendência de Planejamento, 
Orçamento e Finanças (DPOF/SPGF)

“Sou associado há aproximadamente 15 anos e considero fundamental a atuação da Asseminas para 
os Gestores Fazendários. Além dos produtos e serviços oferecidos, ela representa os servidores junto aos 
órgãos competentes, como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Fazenda, 
para a defesa de seus interesses e direitos da carreira. Oferece, também, benefícios como assistência na 
área jurídica, da saúde e do lazer. O tempo passa ligeiro e quando nos damos conta já estamos maduros 

e assim também ocorre com a Asseminas. Esta nossa Instituição, que nasceu com o devotamento de seus 
fundadores e após, com o seguimento que lhes deram os seus sucessores, hoje é referência no meio da Secretaria de 
Fazenda. Sempre esteve na vanguarda em oferecer o melhor para os seus associados. Que o futuro seja para todos o reflexo 
dos esforços da Asseminas em prol dos nossos legítimos interesses.”



EX-PRESIDENTE FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
REPRESENTATIVA DA ASSEMINAS

Atuação
“Sou associado desde o meu ingresso na Secretaria de 
Estado de Fazenda, em 1987, e já assumi diversos cargos na 
Instituição: Conselheiro do Conselho Fiscal (janeiro/2010 a 
dezembro/2013); Diretor Vice-Presidente (janeiro a setem-
bro/2014); Diretor-Presidente (primeiro mandato: outu-
bro/2014 a dezembro/2017); Diretor-Presidente (segundo 
mandato: janeiro/2018 a dezembro/2021).
A Associação
A Asseminas sempre foi um porto seguro para o associado, 
pois este sabe que a Instituição existe exclusivamente por ele 
existir. A busca constante de melhorias nas instalações, na 
prestação de serviços assistenciais/sociais, nas lutas pelos di-
reitos desrespeitados dá ao associado a segurança de uma re-
presentação forte junto aos órgãos públicos e privados, além 
da credibilidade de uma Instituição confiável, transparente, 
optante pelo diálogo, em detrimento ao enfrentamento. 
Conquistas
Enumerar as conquistas importantes da Asseminas para o 
associado durante todos esses anos é bastante difícil, pois ti-
vemos várias e todas o são, mas, numa época em que o acesso 
à saúde e ao lazer é privilégio de poucos, entendo que tal-
vez uma das conquistas mais importantes seja a Colônia de 
Férias, pois ela é utilizada pelos associados de todas as regiões 
do Estado de Minas Gerais. Considero muito importante 
também o plano de saúde e o odontológico com abrangência 
Regional e Estadual, com preços mais acessíveis. 
Desafios
Os desafios foram muitos! No primeiro mandato (2014/2017) 
focamos na aproximação com nossos associados do inte-
rior criando o “Asseminas Itinerante”, na elaboração do 
“Organograma” da Asseminas, na elaboração de Normas e 
Regulamentos internos, determinando as competências dos 
setores administrativos e operacionais. 
Pensando numa melhor prestação de serviços ao associado, 
algumas obras emergenciais foram executadas na Colônia de 
Férias, como a substituição das fossas sépticas pela rede de es-
goto pública; reformas da rede de energia elétrica subterrânea, 
de 15 casas e da quadra de esportes; contratação de sistema de 
monitoramento por câmeras; construção de salão de jogos, etc.

No segundo mandato (2018/2021), focamos na regulari-
zação documental e ambiental da Sede junto a Prefeitura de 
Belo Horizonte e da Colônia de Férias, junto ao município de 
Fundão/ES, adaptando-as às normas dos Órgãos Ambientais 
Estaduais, do Corpo de Bombeiros e dos Municípios. A re-
gularização da Sede se fez necessária pelas adaptações físicas 
realizadas nos prédios e na Colônia, pela reconstrução do 
píer e reformas estruturais e elétrica nas casas. 
Superação 
A partir de março de 2020, com o início da Pandemia da 
Covid-19, certamente surgiram muitas dificuldades e desafios 
enfrentados com muita coragem. Tínhamos planejado a con-
tinuidade da reforma das casas, a Regularização Ambiental 
da Colônia de Férias, a ampliação dos serviços ofertados para 
o interior do Estado, a substituição da energia elétrica por 
renovável, porém, algumas não foram passíveis de execução.

Foi um dos momentos mais difíceis, com perdas de vidas 
de associados, de receitas, incompreensões e suspensão tem-
porária das prestações de serviços, mas com muita dedicação 
conseguimos sobrepor os obstáculos. 

Durante nossa gestão, procuramos retribuir a confiança 
em nós depositada. Administramos a Asseminas buscan-
do o diálogo, a cordialidade e o respeito a todos os colegas. 
Não nos furtamos ao enfrentamento das dificuldades, e elas, 
certamente, foram muitas. Nós, Presidência, Diretoria e 
Colaboradores sempre estivemos juntos numa administração 
participativa, com decisões colegiadas. Na minha modesta 
opinião, o saldo final é positivo”.

Luiz Antônio Soares, ex-Diretor-Presidente da Asseminas: 
“Administramos a Asseminas buscando o diálogo, a 
cordialidade e o respeito a todos os colegas”.

Ele esteve à frente da Asseminas por dois 
mandatos (gestões 2014-2017 e 2018-2021). 

Nesta edição comemorativa, o ex-Diretor-Presidente, 
Luiz Antônio Soares, fala sobre suas ações, desafios, 
conquistas e a importância da Instituição para os 

Gestores Fazendários associados. Confira!

COMEMORAÇÃO
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É BOM SABER

Conforme cláusula contratual no 13.1, constante do contrato 
de seguro de vida em grupo (Apólice VG 1695), celebrado 
entre a Zurich Minas Brasil S/A e a Asseminas, foi aplicado, 
em novembro de 2022, o reajuste anual previsto. Em alguns 
casos, foi realizado, também, o reenquadramento por faixa 
etária, ocasionando, assim, a mudança no valor pago mensal-
mente do prêmio e do capital segurado.
Informações: (31) 3048-6591/3048-6555 (Jovelina)
corretora@asseminas.org.br/asseminascorretora@gmail.com

O novo site da Asseminas já está no ar! Desenvolvido para 
deixar ainda mais eficiente a comunicação com o seu público, 
o novo site conta com layout moderno e oferece maior facili-
dade de navegação.

Além de informações sobre os serviços oferecidos pela 
Associação, eventos, comunicados e notícias, o site conta 
também com uma área especial para associados e muito mais!

ASSEMINAS LANÇA NOVO 
SITE COM NOVIDADE PARA 
SEUS ASSOCIADOS

No mês de aniversário do contrato do Plano de Saúde Unimed/
Asseminas, as adesões feitas do dia 1o a 20 de dezembro de 
2022 terão isenção de carência.
Confira as condições:
• É necessário que o associado tenha se vinculado à pessoa ju-

rídica contratante após os 30 dias da celebração do contrato.
• É necessário, também, que tenha formalizado a proposta de 

adesão até 30 dias da data de aniversário do contrato.
• As adesões realizadas de 01 a 20/12/2022 terão início de 

atendimento em 01/01/2023 e as adesões de 21 a 30/12/2022 
serão iniciadas em 01/02/2023.

APROVEITE ESTA 
EXCELENTE OPORTUNIDADE!
Adesões ao Plano Unimed-BH podem 
ser feitas com isenção de carência

Faça seu recadastramento e atualize seus dados 
na Asseminas até 30 de janeiro de 2023 e participe 

de um sorteio para ganhar uma semana de 
hospedagem na Colônia de Férias da Associação.

Fique atento ao prazo, acesse  
asseminas.org.br e participe!

SORTEIO ESPECIAL!

SEGURO DE VIDA

A transmissão da Live dos sorteios para a Colônia de Férias 
da Asseminas na temporada de final de ano aconteceu nos 
dias 10 e 11 de novembro e foi muito elogiada pelos associa-
dos. A Associação alcançou seu objetivo de oferecer oportu-
nidade de participação tanto para os associados da capital 
como do interior! 

INOVAÇÃO

Quem possui um profissional 
que seja advogado em sua família, 
tem desconto de 25% na Droga Raia.

Cartão do Banco Itaú dá desconto na 
Drogaria Pacheco e na Localiza.

Cliente Unimed-BH tem descontos 
na Drogaria Araújo e na Droga Raia. 
Beneficiários do Plano de Saúde 
precisam apresentar a carteirinha 
e um documento de identidade com 
foto no ato da compra.

VOCÊ 
SABIA?

FAÇA JÁ A SUA ADESÃO!
Entre em contato para outras informações: 

campanhaunimed@asseminas.org.br
(31) 3048-6591 asseminas.org.br
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“Comecei a frequentar a Colônia em 
1983. Meu marido gostava muito. Meus 
filhos também frequentam a Colônia. 
Às vezes conseguimos ir todos juntos. É 
muito gostoso! Temos simplicidade, sem 
badalação. Gosto da praia, do rio que 

passa dentro da Colônia, da piscina, do barzinho... tem o 
bingo e a pescaria, que meus filhos gostam muito.”

“Frequento a Colônia duas vezes por ano 
e gosto muito. O lugar é tranquilo e bem 
organizado, excelente para descansar!”

QUALIDADE DE VIDA
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Um lugar aconchegante e muito bem-cuidado, perfeito para 
relaxar com a família. É assim que os associados definem a 
Colônia de Férias da Asseminas, localizada em Praia Grande, 
município de Fundão, no Espírito Santo.

VENHA APROVEITAR A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSEMINAS!

MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS

INFORMAÇÃO PRESTADA 
PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

DATA: RÚBRICA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO 
POSTAL EM Rua Aquiles Lobo, 278 - Floresta, Belo Horizonte - MG - CEP 30150-160

www.asseminas.org.br

ASSEMINAS PARA 
TODOS, NA PRÁTICA E 
DE FORMA SUSTENTÁVEL.
JUNTE-SE A NÓS!

Na bagagem, eles trazem a experiência da culinária 
italiana. Foi na Itália que eles se conheceram. De volta ao 
Brasil, vieram para Praia Grande e começaram a história, 
que já completou 10 anos, do Restaurante Casebrinho, 
especializado em frutos do mar. Depois, abriram o 
Casebrinho Lounge, com um menu de massas, carnes, 
risotos italianos, lanches Gourmet e outras comidas 
especialmente preparadas pelo Chef Gabriel. 

Gabriel e Marisa assumem esse empreendimento com 
muita responsabilidade. “Temos como expectativa trazer 
amor à comida, trazer aquele atendimento diferenciado 
aos hóspedes que frequentam a Colônia”, explica Gabriel, 
destacando que o objetivo no novo restaurante é fazer 
uma releitura dos seus pratos, de forma que agradem 
desde as crianças até os seus pais. “Queremos oferecer 
um bom cardápio e tornar o período de permanência 
na Colônia de Férias ainda melhor. A Asseminas 
merece e nós agradecemos, do fundo do coração, essa 
oportunidade que estamos recebendo”.

Parceria entre a Asseminas e o Restaurante Casebrinho foi 
acertada recentemente por meio de processo de licitação 
(carta-convite), visando a retomada do funcionamento 
do restaurante da Colônia de Férias.

Volta do restaurante é mais 
uma atração para os associados

Regina de Oliveira - Associada

Antônia Geralda Malta - Associada

CONFIRA ALGUMAS AVALIAÇÕES!

O Chef de Cozinha 
Gabriel Martini e 
sua esposa, Marisa 
Martinelle, proprietários 
de dois restaurantes na 
região, estarão à frente 
desse novo projeto. 

Para informações e inscrições, acesse 
asseminas.org.br ou nossas redes sociais


