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Quem acompanha o Jornal da As-
semp deve ter observado, já há 

alguns meses, uma nova seção do in-
formativo chamada “Voto Conscien-
te”. Ela foi criada por sugestão do pre-
sidente da Associação, Anselmo Horta 
Nassif, e tem por objetivo trazer arti-
gos com temas relevantes relacionados 
ao exercício do voto. 

Não se trata, em absoluto, de fazer 
política, mas de buscar conscientizar 
e informar os associados antes do im-

portante pleito que teremos em ou-
tubro. Soa lugar comum, mas o voto 
é um instrumento imprescindível do 
processo democrático e não podemos 
subestimá-lo.

No mês de março, por exemplo, 
ocorreu a eleição dos representantes 
dos servidores nos conselhos do RPPS 
(veja mais na página ao lado). Ainda 
que se tratasse de uma chapa única, 
o número total de votantes foi baixo, 
deixando transparecer certo desinte-

resse ou desinformação daqueles que 
mais deveriam se preocupar. O RPPS 
cuida dos recursos que bancam os be-
nefícios de quem já se aposentou e da-
queles que ainda irão se aposentar.

Bem mais do que uma obrigação, o 
voto é uma conquista. Mas o exercício 
da cidadania não se encerra no voto, é 
um ato contínuo e diário.

Boa leitura!

o eXerCÍCio dA CidAdAniA

EDitoriAL

Associação dos Servidores Municipais 
da Prefeitura de Belo Horizonte

Fundada em 1º/3/58
R. da Bahia, 1033 - 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 12º e 13º andares

CEP: 30.160-905 - Belo Horizonte - MG - (31) 3237-5000
www.assemp.org.br - assemp@assemp.org.br

Presidente de Honra - Dr. Celso Mello de Azevedo

Presidente - Anselmo Horta Nassif
Vice-presidente e diretor de patrimônio - Carlos Alberto de Oliveira

2ª vice-presidente - Maristela Teixeira de Oliveira
Diretor fi nanceiro - Horaldo Oliveira Santos

Presidente do Conselho Administrativo - William Nagem
Presidente do Conselho Fiscal - Manoel Teixeira Cardoso

EXPEDiENtE Jornal da ASSEMP - Órgão Informativo da ASSEMP
(31) 3237-5000 - jornaldaassemp@assemp.org.br

Gestor de Comunicação e Ouvidoria
Jornalista José Almir da Rosa - Reg. Prof.: MG 07771 JP

Assempinho, o boneco mascote da ASSEMP, 
é uma criação de Ricardo Sá

Impressão: O Tempo Serviços Gráfi cos - 2101-3807 
Tiragem: 22.000 exemplares

Permitida a reprodução das matérias no todo ou em parte, desde que 
citada a fonte. As matérias assinadas não refl etem necessariamente a 

posição da ASSEMP e são de inteira responsabilidade do autor.

A ASSEMP é uma entidade associativa, portanto, os serviços que 
oferece são exclusivos para seus associados.

Berlim Comunicação - (31) 3347-3010
Texto e fotos - Vitor Moreira - Reg. Prof.: 14055/MG

Texto (pág. 14) - Maria Dulce Miranda - Reg. Prof.: 20236/MG
Diagramação - Roberto Romanelli
Imagens de banco - br.freepik.com

C
H

A
r

g
E

“O castigo dos bons que não fazem política é 
serem governados pelos maus.”

Frase surgida de uma interpretação livre de um texto de PlatãoFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a refl exão e o debate de ideias

DiSSE o
PENSADor

BH
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BH

Realizada a eleição do rpps
Votantes na Assemp representaram mais de 50% do total

Por DENtro Do rPPS

Em eleição realizada no dia 06 de 
março os servidores ativos, apo-

sentados e pensionistas referenda-
ram a escolha dos conselheiros que os 
representarão no próximo biênio nos 
Conselhos de Administração e Fiscal 
do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores (RPPS) da PBH. 

O RPPS é o responsável por ge-

rir e realizar o pagamento de apo-
sentadorias e pensões, além de 
diversos outros benefícios, como 
determinadas licenças e abonos. 
O papel dos conselheiros escolhi-
dos pelos servidores é fiscalizar a 
aplicação dos recursos e defender 
os interesses e direitos do funcio-
nalismo em decisões e votações.

início da Campanha Salarial
Categorias querem negociar reajuste antes de agosto, como prevê a PBH

As movimentações da Campanha Salarial 2018 
tiveram início no dia 21 de março, com uma As-

sembleia Geral de servidores. O encontro referen-
dou a pauta de reivindicações que será encaminhada 
à PBH. O sindicato estabeleceu um prazo de respos-
ta do governo até dia 30 de abril. 

Anteriormente, a Prefeitura já havia anunciado 
que só discutiria reajuste salarial em agosto. Des-
sa forma, segundo o Sindibel, não está descartada a 
convocação de greve caso a PBH não se proponha a 
abrir negociações.

• 5% de reajuste salarial

• 14% de recomposição das perdas de 2014 a 2018

• Reajuste do vale-refeição para R$38,50

• Extensão do vale para servidores em jornada de 6 horas

• Revisão de todos os Planos de Cargos e Salários em discussão

• Pagamentos de progressões, férias-prêmio e do reajuste retroativo 
dos aposentados pela média

pAutA de reiVindiCAÇÕes

pedro Afonso Valadares
Sind-REDE

sandra maria Coelho
Sind-REDE

fábio francisco maia
Sindibel

ilda A. Carvalho Alexandrino
Sindibel

Jacó Lampert 
Sinmed-MG

maurício Albino de Almeida 
Assemp

ConseLHo de 
AdministrAÇÃo

regiane das Graças pinheiro
Sinffaz� sco

Adriana soares de oliveira 
Sindibel

natanael Zanata Braga
Aplena

ConseLHo fisCAL

Do total de

*236 votos válidos

240 votos*

52%
foram registrados na Assemp
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A resolução que mudava as 
regras para a renovação da 

Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) será revogada antes 
mesmo de entrar em vigor. 

De acordo com a Resolução 
726/2018 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), que 
entraria em vigor no próximo 
dia 5 de junho, os motoristas 
que fossem renovar a CNH 
precisariam fazer um curso te-
órico em direção de 10 horas/aula e 
uma prova, além do exame médico 
que já é exigido.

A resolução também previa que 
o motorista deveria fazer duas bali-

zas para tirar a primeira habilitação 
e estabelecia, ainda, que a carteira 
para moto passaria a exigir exames 
nas ruas.

Por meio de nota, o ministro 

das Cidades, Alexandre Baldy, 
informou que “a diretriz da 
atual gestão da pasta tem por 
objetivo implementar ações e 
legislações que atendam às ex-
pectativas da população”, e a 
fi nalidade da revogação é não 
alterar a vida de quem precisa 
renovar a carteira, além de re-
duzir custos e simplifi car a vida 
dos brasileiros.

Desta forma, para renova-
ção da CNH continuará sendo exigi-
do apenas o exame médico.

Valquíria Sales Bezerra Netto
Advogada da Assemp

Mudanças para renovar CNH 
são revogadas

NotAS

Imposto de Renda

Associados que possuem planos de saúde e 
odontológico por meio da Assemp devem requi-
sitar a declaração de gastos de saúde pelo e-mail: 
ir@assemp.org.br. Não deixe para a última 
hora! Para quem se interessar, a parceira Joaf 
Serviços & Negócios faz a preparação e o envio 
de declarações do IRPF 2018 com preço espe-
cial (veja anúncio na página 11).

entre em ContAto 
O Jurídico da Assemp está à disposição do associado! Precisando de esclarecimentos, entre em contato e 

agende um horário para atendimento através dos telefones 3237-5040 ou 3237-5078.

Reajuste Icatu

Conforme previsão contratual, a apólice da 
Icatu (massa migrada da Mapfre) teve reajus-
te de 2,86%, com base no IPCA acumulado de 
fev/17 a jan/18. Já os prêmios, além do IPCA, 
sofreram um reajuste de 12%, referente ao re-
enquadramento etário.
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SONO E SAÚDE / DIVULGAÇÃO

Centro de Capacitação Assemp/idCt
Confira a agenda de cursos dos meses de abril e maio

mAio

23 e 24 Compras Diretas - Dispensa e Inexigibilidade

24 e 25 Gestão Patrimonial no Setor Público

ABriL

data Curso

04 a 07 Compras Diretas - Dispensa e Inexigibilidade

04 e 05 Execução Orçamentária e Financeira

05 e 06 Planejamento, Contratação, Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Sistema Inform.

17 e 18 Financiamento no Sistema Único de Saúde - A Nova Forma de Repasse Financeiro

17 e 18 Formação de Pregoeiro e Legislação do Pregão

18 a 20 Controle Interno – Normas e Atuação dos Órgãos de Controle  

19 e 20 I Workshop de Assistência Social

26 e 27 Licitações e Contratações - Foco: Obras e Serviços de Engenharia

*Valores especiais para associados

entre em ContAto 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.
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SICOOB / DIVULGAÇÃO

NotAS

Presidente homenageado

O presidente da Assemp, Anselmo Horta Nassif, re-
cebeu o título de Auditor Emérito pelos relevantes 
trabalhos prestados ao Município. A honraria foi 
dada pelo Sindicato dos Auditores de Tributos Mu-
nicipais de Belo Horizonte (Sinfi sco BH). Anselmo 
recebeu a placa das mãos do presidente do Sinfi sco, 
Célio Fernando Silva.

Placa comemorativa

A Unimed-BH, parceira da Assemp desde 1996, saudou os 60 anos da Associação 
com uma placa comemorativa. Confi ra os dizeres: “A Unimed-BH, por meio da 
Gestão de Relacionamento com Clientes Corporativos, presta uma homenagem à 
Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, em razão 
da celebração dos seus 60 anos de história. Parabenizamos pela trajetória bem 
sucedida e agradecemos pela parceria cultivada ao longo de muitos anos.”

ASCOM/SINFISCO
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60 anos
Assemp celebra seu aniversário com diversas comemorações

A Assemp celebrou seus 60 anos, no mês de março, com eventos comemora-
tivos, lançamento de uma revista e com uma exposição que fez um resgate 

histórico da trajetória da Associação até aqui. Confira a cobertura fotográfica:

de frAternidAde
Associados se reuniram no 8º andar para 

cantar parabéns para a Assemp

No dia 06 foi aberta a Exposição “Faço 
parte desta história”, com o presidente 

cortando a faixa inaugural

A Linha do Tempo apresentou os principais 
fatos dos 60 anos

A sala dos ex-presidentes recriou um 
escritório ambientado na década de 1970

Uma grande galeria de fotos também 
compôs a exposição

Funcionários e associados deixaram 
mensagens de felicitações à Assemp

A belíssima exposição e 
aquele rádio me inspiraram a montar 

o quebra-cabeça. obrigada, 
Assemp, por existir!

reGinA mAGALHÃes

que essa instituição continue sempre prezando a fraternidade acima de tudo. 
É um espaço onde me sinto acolhida, amparada e respeitada.

siomArA AndrAde

eu faço parte! Você faz parte! nós fazemos parte desta 
história. Assemp, uma história de respeito e cuidados. parabéns! 

mAriA ArLete

HomenAGens

“

“

“”

muitos poderão dizer que é uma jovem senhora, mas eu a vejo 
ainda como uma adolescente em busca de um futuro promissor.

mAriA ferreirA“
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60 anos
Assemp celebra seu aniversário com diversas comemorações

A Assemp celebrou seus 60 anos, no mês de março, com eventos comemora-
tivos, lançamento de uma revista e com uma exposição que fez um resgate 

histórico da trajetória da Associação até aqui. Confira a cobertura fotográfica:

de frAternidAde
Houve sorteio de brindes entre os 

associados presentes, entregues pelo 
presidente Anselmo Horta Nassif

A equipe responsável pela 
montagem da exposição

No dia 15 houve um evento para diretoria, 
conselheiros e parceiros

Foram entregues placas de agradecimento 
como a recebida pela Raquel, funcionária 

mais antiga da Associação

O presidente do IDCT e os vice-presidentes 
da Assemp estiveram presentes no evento

Ao final foi servido um coquetel 
aos presentes

No dia 27 os funcionários se reuniram para um café da manhã Eles celebraram os laços de amizade construídos na Assemp

que essa instituição continue sempre prezando a fraternidade acima de tudo. 
É um espaço onde me sinto acolhida, amparada e respeitada.

siomArA AndrAde

mAriA ArLete

HomenAGens

”
muitos poderão dizer que é uma jovem senhora, mas eu a vejo 

ainda como uma adolescente em busca de um futuro promissor.

mAriA ferreirA ”
”

AGrAdeCimentos
A Assemp agradece e saúda as empresas e profi ssionais parceiros que estiveram presentes no 

evento do dia 15 de março:

Bradesco, Caixa Econômica Federal, Berlim Comunicação, Camila Silva, IDCT, Joaf Serviços e 
Negócios, Navarro Consultoria, Clínica Reabilitar, Ressalve, Restaurante Feijão, Rodrigo Medeiros, RR 

Contabilidade, Tetê Araújo Massoterapia, Unimed BH, Vitallis e Pires Comunicação.
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BRADESCO / DIVULGAÇÃO

REVISTA COMEMORATIVA

60 ANOS DA ASSEMP

   As origens, as perspectivas, os projetos e as
       pessoas que fi zeram e fazem da Assemp 
            a grande Associação que ela é hoje

Leia a versão digital no site da Associação
www.assemp.org.br

REVISTA COMEMORATIVA

60 ANOS DA ASSEMP

   As origens, as perspectivas, os projetos e as
       pessoas que fi zeram e fazem da Assemp 
            a grande Associação que ela é hoje

A ASSEMP AGORA ESTÁ PRESENTE EM 
MAIS UMA PLATAFORMA DIGITAL!

Siga o perfi l da 
Associação no Instagram:

@assempofi cial
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Graças à dedicação e ao profi ssionalismo de cada 
colaborador a Assemp consegue oferecer aos associados 
um atendimento sempre de qualidade! A cada edição do 
Jornal da Assemp apresentamos aos leitores uma equipe 

de trabalho da Associação.

NoSSA EQUiPE

Se tem algo que caracteriza essa equipe da Assemp é a energia! Os “meninos da 
Dança” estão sempre em alto astral e colocando todo mundo para se movimentar. 
A equipe é formada por 4 professores e 11 monitores. Os professores Welbison 
e Pedro Henrique estão na Assemp há sete anos. “A Assemp promove alegria e 
é minha segunda família”, ressalta Pedro. Além deles o grupo de professores é 
formado pelo Sebastião e pelo Wanderley. Já na turma de monitores a diversidade é 
grande: tem gente que está na Associação há seis anos, tem gente que está há sete 
meses, como é o caso do Edson e do Alec. O Marlon e o Douglas, de 20 anos, são 
os caçulas da turma. O Alexandre, que está na Assemp há pouco mais de um ano, 
valoriza o ambiente de trabalho acolhedor, assim como o Christian, que a� rma que 

“é uma entidade que se preocupa com o funcionário e com a constante melhoria”. 
Os colegas Ramsés e Philip também valorizam a Associação e o ofício. “O amor 
pela dança nos leva a trabalhar em lugares maravilhosos como a Assemp”, destaca 
Ramsés. Completam a equipe os monitores José Mendes, Márcio e Vitor.

Em pé, da esq. p/ dir: Edson, Márcio, Pedro, Sebastião, José 
Mendes, Christian e Alexandre; sentados: Ramsés, Vitor, 

Wanderley, Marlon, Alec e Philip.  

A ofi cina oferece aos participantes uma atividade com fi ns terapêuticos e, ao 
mesmo tempo, que pode se tornar uma fonte de renda. A cada semestre os alunos 
aprendem técnicas distintas, como ponto cruz, ponto sombra, tricô para bebês etc. 

Ofi cina de Tricô, 
Crochê e Bordado

Entre em contato pelo 3237-5000 ou acesse www.assemp.org.br.

A ARTE DAS AGULHAS
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A partir de maio a Assemp irá oferecer dois novos 
serviços, na área de tratamentos estéticos, condu-

zidos pelo profissional Tiago Ursine: criofrequência e 
laserterapia. Mas no que consistem estes tratamentos?

Tratamentos 
estéticos na Assemp

Novidades estarão disponíveis 
no próximo mês

Atendimentos 
Os serviços estarão disponíveis na Associação a partir 

de maio e terão valores subsidiados pela Assemp. 
Mais informações: 3237-5000.

Artigo

Sabe quando você está tão concentrado em algo que 
não escuta alguém chamando ou o telefone tocando? 

É exatamente esta atenção hiperfocada que caracteriza 
o estado de hipnose. Diferentemente do que se vê em 
programas sensacionalistas, a hipnose não é um estado 
de submissão involuntária, de total perda de consciên-
cia ou de dominação, mas a capacidade que todos nós 
temos, em maior ou menor medida, de direcionarmos 
de maneira veemente a atenção para algo, fazendo com 
que toda a atenção periférica fique reduzida, ou seja, 
ficamos tão focados num ponto específico que nossa 
mente “esquece” do que ocorre a nossa volta. 

O estudo deste estado mental denominado hipnose 
começou com Franz Anton Mesmer, um médico e advo-
gado alemão. Sua pesquisa sobre magnetismo animal, 
refutada pela ciência contemporânea, avançou 
quando Mesmer percebeu que podia provo-
car os efeitos do magnetismo com as mãos, 
através de movimentos chamados passes 
mesméricos, que deixavam os pacientes 
numa espécie de transe. O estado de 
transe, então, passou a ser objeto de es-
tudo e, ao longo do tempo, foi utilizado 
por expoentes da medicina como Josef 
Breuer, Sigmund Freud, Milton Erickson, 
dentre tantos outros. Dave Elman, figu-

ra importante na história da hipnose, também trouxe 
grandes contribuições para a prática.

Os cientistas observaram que os pacientes submetidos 
ao estado de hipnose obtinham progressos significativos 
nos tratamentos de saúde mental, através de métodos de 
indução controlada ou da conciliação da hipnose com as 
formas tradicionais de tratamento médico ou psicológico, 
o que se confirmou pelas neurociências por uma série de 
evidências científicas. Hoje, o uso da hipnose está amplia-
do e a técnica já é aplicada em treinamentos empresariais 
e na Odontologia, para se alcançar estados de analgesia 
sem uso de anestésicos. A técnica quase não tem contrain-
dicações e mitos como “o risco de não voltar” ou “perder a 
autonomia” já foram totalmente descartados.

Embora a hipnose ainda seja marginalizada pela acade-
mia tradicional em nosso país, o Brasil vem se forta-

lecendo como importante centro de treinamento 
e estudo. Importante salientar que a técnica é 

reconhecida pelos conselhos de Psicologia, 
Medicina e Odontologia, denotando sua 
efetividade e crescente importância nos 
tratamentos de saúde e treinamentos cor-
porativos para potencializar resultados.

Cássio Vianna
Psicólogo da Assemp

Conhecendo a hipnose

O laser de baixa potência que será utilizado na 
Assemp tem um uso amplo e, além de poder auxiliar 
alguns dos tratamentos citados, também auxilia na 
cicatrização de feridas, inflamações, herpes zoster e 
na queda e fortalecimento capilar. 

Tratamento que pode ajudar na redução de medidas, 
gordura localizada, papada, celulite, flacidez da pele, 
atenuar linhas de expressão e gerar um efeito de 
rejuvenescimento. Atua a partir de choques térmicos, 
que estimulam o colágeno e a elastina da pele. Os 
tratamentos de rejuvenescimento e flacidez de pele 
geralmente são feitos a cada 15 ou 21 dias, enquanto os 
demais tratamentos são realizados uma vez por semana.

CriofrequênCiA

LAserterApiA
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Voto CoNSCiENtE

Estudos recentes apontam que no ano de 2014 mais 
de 40% dos eleitores esqueceram em quem votou. É um 
número assustador, especialmente diante da mais grave 
crise ética e moral da nossa história, em que o escânda-
lo da corrupção desenfreada deixou a todos mergulhados 
em uma grave crise econômica e institucional. As conse-
quências no campo econômico são cruéis. O índice de de-
semprego, por exemplo, atinge um percentual enorme de 
cidadãos. 

Tais dados sobre a falta de memória do eleitorado tal-
vez expliquem o quadro deteriorado da política atual. A 
vida institucional brasileira se vê envolta em torno de um 
tema, absolutamente necessário: o combate à corrupção. 

Diante desta realidade, é preciso ter consciência de que 
os fi ns não justifi cam os meios e que quaisquer atos em 
defesa da sociedade só são efi cientes e benéfi cos quando 
conduzidos por meios legais. Do contrário, o próprio Es-
tado se confunde com a criminalidade e incentiva o des-

respeito à lei, promovendo grande retrocesso civilizatório. 
Corrupção é crime odioso, viola preceitos republica-

nos. Lesa o cidadão em suas carências básicas por meio 
do desvio de recursos essenciais que deveriam ser aplica-
dos em educação, segurança e saúde, sobretudo num país 
com tamanhas desigualdades sociais. 

Assim sendo, mais importante ainda se torna a missão 
que teremos em 2018. É fundamental eleger por meio do 
poder que o voto nos dá representantes capazes de alcan-
çar um novo patamar ético na vida pública brasileira. 

É na análise aprofundada e criteriosa dos candidatos 
que se inicia o combate à corrupção. Aliás, esse é sem 
dúvida nenhuma o mais efi ciente e indolor método para 
afastar os maus elementos da vida pública brasileira.

Claudio Lamachia
Presidente nacional da OAB

Publicado no jornal Correio do Povo

o voto e suas consequências

Pesquisas recentes realizadas pelo 
Ministério da Saúde trazem da-

dos preocupantes sobre os hábitos 
alimentares dos brasileiros. Segun-
do o órgão, a obesidade cresceu qua-
se 60% no país em dez anos, passan-
do de 11,8%, em 2006, para 18,9%, 
em 2016. O percentual de brasilei-
ros com excesso de peso também 
subiu: de 42,6% para 53,8%.  

Reverter esse quadro implica, 
necessariamente, mudanças de 
rotina: aliar uma alimentação ba-

lanceada à prática de atividades 
físicas regulares. 

Para auxiliar os associados nesse 
processo a Assemp dispõe da nu-
tricionista Camila Moreira Silva. A 
profi ssional atende na sede da Asso-
ciação por meio de convênio subsi-
diado.

Os atendimentos são realizados 
de segunda a quinta e o valor por 
consulta é de R$40,00. 

Brasileiros lutam contra a balança
Mais da metade da população do país está com excesso de peso, afi rma Ministério

diCAs

• Faça, ao menos, quatro refeições por dia;

• Evite alimentos gordurosos;

• Dedique tempo e aprecie sua refeição: mais relaxado, a mastigação 
será mais lenta e organismo irá digerir melhor os nutrientes;

• Beba água;

• Consuma frutas, verduras e legumes. 

Atendimento nutriCionAL 
Informações e agendamentos com a nutricionista Camila Silva

pelo 3237-5000 ou atendimento@assemp.org.br.

Fonte: site Quero Viver Bem
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Dos 60 anos recém-completados 
de Maria Elisa Pereira Diniz 

Maranha, 24 foram dedicados a le-
cionar Geografi a na Rede Munici-
pal. Antes de se tornar professora, 
a associada trabalhou na área de 
planejamento urbano na Prefeitura 
de Unaí, no Noroeste do Estado. A 
volta para Belo Horizonte aconteceu 
depois do casamento e, quando a fi -
lha tinha cinco anos, Maria Elisa de-
cidiu fazer o concurso para a PBH. 

De 1994 a 2005 atuou com ex-
tensão de jornada, lecionando pela 
manhã para crianças e adolescen-
tes e à noite para jovens e adultos. 
Em 2006, assumiu o segundo cargo 
efetivo, na Escola Prof. Maria Ma-
zarello, no bairro Nazaré, onde tra-
balha até hoje, no período da tarde. 
No turno da manhã, a labuta é na 
Escola Padre Guilherme Peters, no 
São Lucas. 

Os dias corridos de Maria Elisa, 
porém, têm prazo. “Falta um ano 
para a aposentadoria do primeiro 
cargo. Ainda não sei o que quero 
fazer com o tempo livre, mas, com 
certeza, quero frequentar as aulas 
de dança ou Pilates na Assemp”.

dedicação às salas de aula

Atualmente é com o cinema 
que a associada gasta seu tempo 
livre. “Gosto de acompanhar 
as novidades e tento ver os 
indicados ao oscar”. dos 
últimos lançamentos, destaca 
extraordinário e o destino de uma 
nação. mas a grande paixão da 
professora é a história do bruxinho 
Harry potter.

outra grande diversão são as 
festas de família: “temos uma 
tradição de comemorar todo 

centenário de 
um membro da 
família. Começou 
com meu avô, 
em 1991, mesmo 
ele já tendo 
falecido. de todas 
as celebrações de 
centenário, só uma tia 
estava viva na própria 
comemoração. tudo 
é motivo de encontro, 
de festa!”

tempo LiVre

Apaixonada por cinema, professora sonha 
com a aposentadoria e tempo para as atividades físicas

NAVARRO / DIVULGAÇÃO

as celebrações de 
centenário, só uma tia 
estava viva na própria 
comemoração. tudo 
é motivo de encontro, 
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AuLA pArtiCuLAr
Alfabetização, matemática, Enem e racio-
cínio lógico para concursos.
LUCIENE MARZAGÃO
99163-4001
 
Corte e CosturA
Curso prático e rápido. Modelagem, aca-
bamentos. Faça suas roupas e consertos. 
Rua Jaguaribe, 831 – Concórdia.
NIVALDA MENDONÇA
3444-6259 / 3444-5363

ViAGens
Romaria a Aparecida e Guaratinguetá – 
27/04 a 01/05. Pensão completa. Visita ao 
santuário com guia Embratur – R$ 750,00. 
Campos do Jordão opcional: R$ 85,00.
EDNA PEIXOTO ALVES
3481-0474 / 99612-1430
 
CotA
Vendo cota do Thermas.
JORGE ALVES DE SOUZA
3018-5873 / 98790-1355
 
Vende-se
Terreno de 10.000 m² c/ terras de cultura 
e água (riacho) perto da nascente. Bom 
acesso, R$ 95 mil. Em Desterro de Entre 
Rios.
MARCIO AUGUSTO ABREU
98653-4641
 
mÚsiCA
“Trio Amadeus”. Eventos: casamentos, 
bodas, batizados, aniversários, simpósios, 
congresso.
TEREZA PEREIRA CARVALHO
99701-8036 / 99901-4859
 
Vende-se
Lote de 360m² no Jardim Industrial c/ 3 
casas e 1 loja. 2 casas c/ 3qtos e uma com 
2 qtos. Garagem para 3 carros. R$ 450 mil.
MARIA DE LOURDES NEVES
2557-0791 / 99928-2810

ViAGens
21 de abril em São João del-Rei e Tira-
dentes: almoço, guia Embratur, passeio 
de trem opcional. 19 a 22 de julho: Passa 
Quatro- Recanto das Hortênsias c/ pensão 
completa e festa junina.
IZÔNIA GUIMARÃES
3412-8864 / 98813-8864
 
eXCursÕes
Caldas Novas de 23 a 27/07: R$780,00. 
Ilha Bela de 11 a 16/10: R$850,00. 
MÉRCIA VIEGAS
3423-7877 / 98650-0901
 
ViAGens
13 a 15/04: Conservatória-RJ, hotel c/
café, R$600,00. 28 e 29/04: Vesperata em 
Diamantina, hotel c/ café, R$455,00 com 
a mesa. 24 a 27/05: festa junina em S. 
Lourenço, R$755,00.
LUCI COSTA
3493-0608
 
depiLAÇÃo
Depilação a laser com aparelho de última 
geração. Desconto especial para associa-
dos.
IARCY MENDONÇA
99396-2298 / 98889-7320
 
ALuGA-se
Sala no Lourdes, rua Timbiras, 1.942, com 
60m², piso de cerâmica, banheiro.
MARIA CARMEN QUINTÃO
3224-8895 / 99998-8820
 
eXCursÕes
Caldas Novas de abril a julho. Julho: festa 
junina em São Lourenço. Setembro: festa 
melhor idade em Araxá.
ANTONIA EUSTAQUIA OLIVEIRA
3496-2952 / 98908-1482
 
LiVro
“Textos e contextos através dos tempos”. 
Textos e poesias do Brasil e de Portugal, 
provérbios, frases de para-choque, dicas 
de redação e letras da MPB.
ISIDRO PASSOS
3444-8089
 
Vende-se
Lote de 1.000 m² - na Pampulha - Rua 
Ciro Flavio Salazar, Braúnas – Todo mu-
rado em rua asfaltada a um quarteirão da 
rotatória do Zoo. R$ 500 mil.
VANI OLIVEIRA
99209-1779 
 
AuLAs
Bateria, violão, guitarra, baixo, canto. 
Atendo crianças, jovens, adultos e idosos. 
Estacionamento próprio.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777
 
ALuGA-se
Espaço para eventos, reuniões, aniversá-
rio com música, colocação de tendas e 
cadeiras. Sagrada Família.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777

HerCuLAno pinto de souZA

JoAquim BenfiCA fiLHo

NoSSo ADEUS

O associado Herculano Pinto de Souza 
faleceu no dia 09 de março. A fi lha Rosân-

gela mandou a seguinte mensagem: 
“Segura teu � lho no colo

Sorria e abraça os teus pais enquanto 
estão aqui

Que a vida é trem bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir.”

O associado Joaquim Benfi ca Filho fale-
ceu no dia 12 de março. O servidor apo-
sentado teve atuante luta sindical e deixa 
quatro fi lhas, 11 netos e cinco bisnetos.

essa menina esperta 
é a Gabriela, neta 

da associada Áurea 
Cândida e que 

completou três anos 
no dia 16 de março. 

parabéns!

A vovó maria isabel 
procópio parabeniza a 

netinha maria fernanda 
pelos seu aniversário 

de três anos.

Vera e maria Alice são fi lhas de 
João Vianna do Vale, associado 

já falecido mas que prestou, 
por longo tempo, muitos 

serviços à Assemp. ela vieram 
visitar a exposição dos 60 anos 

e se emocionaram com tudo 
que viram, principalmente os 
materiais que registravam o 

trabalho do pai.

SoCiAL
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