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Com frequência fazemos a analo-
gia de que a Assemp é um oásis 

para o servidor municipal, especial-
mente por ser um ambiente de aco-
lhida e tranquilidade encravado bem 
no intenso hipercentro da capital.

Mas um bom oásis que se preze 
oferece, além de água fresca, uma 
boa sombra para descansar. E foi 
com essa ideia em mente que a As-
semp remodelou o 7º andar do edi-
fício sede, que agora será ocupado 
pelo Espaço Multiúso. 

O local foi pensado como uma 
grande área de integração, lazer e 
descanso para os associados e fun-
cionários. O Café com Prosa, espa-
ço tradicional da Assemp em que os 
associados se reúnem para tomar 
um café e bater um bom papo, foi 
integrado ao novo espaço, que con-
ta com mais uma série de novida-
des (veja na página 11). 

Nesta edição do Jornal da As-
semp vocês ainda poderão ler uma 
cobertura da palestra sobre Pre-

vidência Complementar que foi 
realizada na Associação, conhecer 
alguns dos Projetos de Lei que tra-
mitam na Câmara dos Vereadores 
com impacto na rotina dos servi-
dores, conferir uma pequena prévia 
do que vem aí na exposição de artes 
de fim de ano e muito mais!

Esperamos que gostem do que 
preparamos para vocês este mês!

Boa leitura!
O redator
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“Um homem não pode fazer o certo em uma área da vida enquanto está 
ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.”

Mahatma Gandhi, líder pacifista indianoFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH



3Edição 285 | Agosto de 2018

Confira projetos relacionados aos servidores 
que tramitam no legislativo municipal

DE OLHO 
NA CÂMARA

Para um projeto ser aprovado e se tornar lei muni-
cipal, o rito, em regra geral, é o seguinte: primeiro 

ele deve passar por comissões temáticas na Câmara de 
Vereadores. Atualmente a Câmara de BH possui nove 
comissões permanentes, como Saúde, Educação e Di-

reitos Humanos. Depois, o projeto precisa ser votado 
em dois turnos e, então, segue para sanção do prefeito. 

Atualmente tramitam na Câmara vários projetos que 
impactam, indireta ou diretamente, a rotina dos servi-
dores municipais. Confira alguns: 

Estabelece medidas e procedimentos a serem adotados em 
caso de violência contra profissionais da Educação da Rede 
Municipal de Educação. O PL prevê o afastamento temporário ou 
transferência do infrator para outra escola, além de possibilitar ao 
profissional trocar de turno ou de local de trabalho.

Acrescenta um inciso no Estatuto dos Servidores, proibindo o 
ingresso na PBH de pessoas que tenham sido condenadas por 
crimes de feminicídio ou contra mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar (até oito anos após o cumprimento da pena).

Situação: Está em análise na segunda de quatro comissões antes 
de ir a Plenário.

Situação: Foi analisado e rejeitado em duas comissões. Ainda 
será analisado na Comissão de Direitos Humanos.

PROJETO DE LEI 601/2018

PROJETO DE LEI 544/2018

Torna obrigatória a realização de curso de prevenção de acidentes 
e primeiros socorros por funcionários e professores de todas as 
escolas e creches públicas do município.

Situação: passa pela última comissão antes de ir a plenário; já 
teve pareceres a favor e contra nas comissões anteriores.

PROJETO DE LEI 498/2018
Dispõe sobre a obrigatoriedade de creches, berçários, escolas 
maternais e similares da rede pública e privada submeterem 
profissionais que tenham contato direto com alunos a exames 
psicológicos periódicos.

Situação: Aguarda votação em Plenário desde abril.

PROJETO DE LEI 448/2017

Dispõe da proibição de uso de aparelhos eletrônicos, celulares, 
tablets, etc. por servidores em Unidades de Saúde.

Situação: Aguarda votação em Plenário desde maio; recebeu 
pareceres favoráveis e contrários nas comissões.

PROJETO DE LEI 445/2017

Altera de 5 para 30 dias corridos a licença paternidade para 
servidores da PBH.

Situação: Aguarda votação em Plenário desde fevereiro.

PROJETO DE LEI 399/2017
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INFORME PUBLICITÁRIO

NOTÍCIAS JURÍDICAS

Foi homologado no STF o acordo celebrado entre a 
Advocacia Geral da União (AGU), representantes de 

bancos e associações de defesa do consumidor e de poupa-
dores com a finalidade de restituir os valores que poupa-
dores perderam em suas poupanças em decorrência dos 
Planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). 

Terão direito de aderir ao acordo os beneficiários de 
ações coletivas ou pessoas que ingressaram com ações 
individuais pedindo o seu ressarcimento, salvo os que 
perderam suas ações. A adesão dos interessados deverá 
ser feita por seus advogados por um sistema criado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, nos prazos distribuídos 
por ano de nascimento do poupador:

Quem perder esses prazos tem até dois anos para 
aderir ao acordo. Após a adesão ao acordo os bancos 
terão até 60 dias para analisar a documentação enviada 
pelos advogados. Quem têm valores inferiores a R$ 5 
mil a receber, receberá o total à vista. Valores maiores 
sofreram descontos que variam de 8% a 19% e serão pa-
gos parcelados em até três anos. 

STF homologa 
acordo dos 

planos econômicos
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NOTA

Prova de vida

Os 17 mil aposentados e pensionistas que 
recebem pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte devem ficar atentos ao cronograma 
de comparecimento para realização da 
prova de vida. O processo é obrigatório 
e anual. O primeiro grupo a participar 
serão os aposentados e pensionistas que 
fazem aniversário no mês de agosto. Eles 
devem se dirigir a qualquer agência do 
Bradesco e efetuar a prova de vida por 
meio de um equipamento de autoatendi-
mento. Mais informações no site da PBH:  
www.pbh.gov.br. 

DATA DE NASCIMENTO DATA DE CADASTRO

01 Nascidos até 1928 A partir de 22/05/2018

02 De 1929 a 1933 A partir de 21/06/2018

03 De 1934 a 1938 A partir de 21/07/2018

04 De 1939 a 1943 A partir de 20/08/2018

05 De 1944 a 1948 A partir de 19/09/2018

06 De 1949 a 1953 A partir de 19/10/2018

07 De 1954 a 1958 A partir de 18/11/2018

08 De 1959 a 1963 A partir de 18/12/2018

09 Nascidos após 1964 A partir de 17/01/2019

10 Herdeiros e inventariantes A partir de 16/02/2019

11 Ações ajuizadas em 2016 A partir de 18/03/2019

CONTATO 
Se você possui processo de expurgos inflacionários no Jurídico da Assemp e 

tem interesse no acordo, entre em contato pelo 3237-5040.
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CONTATO 
Os interessados em conhecer as instalações do clube podem agendar visita 

pelo e-mail contato@asbemge.com.br ou pelos telefones 3498-2329 e 3498-2212.

INFORME PUBLICITÁRIO

Convênio com o Clube Asbemge
Assemp firma parceria e associados têm 

vantagem exclusiva até novembro

A Assemp firmou novo convênio com o Clube Asbem-
ge. O clube, localizado no bairro Ouro Preto, possui 

estrutura que conta com duas piscinas, quiosques com 
churrasqueiras, campos de futebol e society, quadras de 
esporte, salão de sinuca e academia (terceirizada). 

É possível se filiar nas categorias Sócio Família e Só-
cio Individual. Até 30 de novembro o clube está 
ofertando uma vantagem para associados que 
se filiarem, com isenção da taxa de adesão.

PLANO TAXA DE ADESÃO* MENSALIDADE CARTEIRINHA

SÓCIO FAMÍLIA
(dependentes: cônjuge e filhos de 

até 21 anos – até 26 se forem universitários)
R$250,00 R$150,00

R$10,00 por 
carteirinha

SÓCIO INDIVIDUAL R$125,00 R$110,00

SONO IDEAL / DIVULGAÇÃO

*isenção até 30/11

ASBEMGE/DIVULGAÇÃO



Edição 285 | Agosto de 20186

Graças à dedicação e ao profissionalismo 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

A equipe do setor Administrativo da Assemp é o verdadeiro “pau pra 
toda obra”, sempre pronta pra auxiliar nas mais variadas tarefas. E 
sempre com extrema agilidade e qualidade. O oficial de manutenção 
Moacir presta serviços para a Assemp há mais de 10 anos como 
autônomo, e há um ano foi contratado. A Regiane também tem uma 

longa trajetória na Associação, já de dez anos. A analista administra-
tiva afirma que “fazer parte do time Assemp é uma gratidão imensa”. 
Por fim, há a Renata, assistente de recepção com mais de cinco 
anos de casa. “Trabalhar aqui é motivo de orgulho, pois a Assemp é 
uma instituição que valoriza seus funcionários”.

Da esq. p/ dir: Regiane, Moacir e Renata

NOTAS

Reunião pedagógica

As equipes dos cursos regulares e dos atendimentos de saúde da Assemp, 
que integram o Núcleo de Convivência e o Espaço Viver Bem, se reuniram 
em meados de julho para fazer a avaliação do trabalho realizado no semes-
tre e o alinhamento de metas para a continuidade do ano. O evento foi um 
sucesso e os profissionais reforçaram o comprometimento com um segun-
do semestre de ainda mais trabalho e qualidade!

Fórum de RH

Parte da equipe de líderes da Assemp participou, no dia 
19 de julho, do Fórum IBS/FGV - ValoRH das Pessoas. 
O evento ocorreu na Fundação Getúlio Vargas, em Belo 
Horizonte, e abordou os temas “Felicidade no Trabalho 
e Neurociência aplicada à liderança e à gestão” e “Ges-
tão com pessoas: a singularidade da liderança”.
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PREVIDÊNCIA EM FOCO
Advogado Anderson Avelino ministrou palestra no Centro de Capacitação Assemp/IDCT

O presidente da Co-
missão de Direito 

Previdenciário da OAB/
MG, advogado Ander-
son Avelino, ministrou 
palestra na Assemp no 
dia 04 de julho com o 
tema “Previdência Com-
plementar do Servidor 
Público”. O encontro 
ocorreu no auditório do 
Centro de Capacitação 
Assemp/IDCT e reuniu 
associados, servidores, represen-
tantes sindicais e funcionários da 
Associação.

Em sua apresentação, Ander-
son defendeu o argumento de que 
Previdência é um importante in-
vestimento social. “Os recursos 
retornam para a sociedade em 

forma de consumo. Os benefícios 
previdenciários garantem, hoje, a 
sobrevivência de 70% dos municí-
pios brasileiros”, afirmou.

O advogado também abordou 
a proposta de Reforma da Pre-
vidência e salientou sua opinião 
de que ela é cruel, especialmente 

com o servidor público. 
Anderson ainda fez um 
alerta do que, para ele, 
já está se apresentan-
do como uma tendência 
inevitável: o aumento 
das alíquotas de contri-
buição previdenciária 
para 14%. 

Abordando espe-
cificamente o Proje-
to de Lei que propõe a 
criação da Previdência 

Complementar para os servido-
res municipais de Belo Horizon-
te, Anderson argumentou sobre 
a necessidade de maior diálogo 
com as entidades. “O texto ficou 
muito enxuto e informações mui-
to importantes acabaram ficando 
de fora”, concluiu.

Centro de Capacitação 
Assemp/IDCT

Confira a agenda de cursos do mês de agosto

AGOSTO

DATA CURSO

07 a 10 Verbas Indenizatórias – Utilização e Prestação de Contas

13 e 14 Lei Orçamentária Anual - LOA 2019 - Planejamento, Desenvolvimento, Gestão

14 a 17 Planejamento, Políticas Públicas Fiscalização e Controle no Poder Legislativo

21 a 24 A Dinâmica dos Tributos Municipais – A Legislação Tributária sob a Ótica do Poder Legislativo

22 e 23 Contabilidade Pública – Aplicabilidade e funcionalidade na Administração Pública

28 a 31 Gestão de Pessoas – Atendimento, Planejamento e Organização

29 e 30 Gestão Patrimonial no Setor Público – Aplicabilidade

30 e 31 Planejamento, Contratação, Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Sistema Inf.

*Valores especiais para associados

ENTRE EM CONTATO 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. 

Telefone: 3317-5757 / E-mail: contato@idct.org.br.
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As pedras no caminho
Material é o objeto de trabalho 

da oficina Eco Arte

Os alunos da oficina Eco Arte en-
traram na fase final de execução 

de seus trabalhos e já começam a se 
preparar para a tradicional exposi-
ção de fim de ano. O material esco-
lhido em 2018 foram as pedras. A 
facilitadora Suely Pimentel explica 
que a escolha é sempre aleatória, 
mas buscando oferecer novos desa-
fios à criação. “O objetivo é estimular 
o processo criativo e conscientizar os 
alunos sobre suas atitudes e respon-
sabilidades com o meio ambiente. A 
ressignificação de materiais e objetos 
do cotidiano é uma proposta de anos 
deste projeto na Assemp”, detalha. 
Confira uma prévia do que vem por aí!

INFORME PUBLICITÁRIO
SICOOB / DIVULGAÇÃO
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Assemp é exemplo no meio associativo
Associação recebe a visita de representantes de outras organizações

Não é surpresa que a Assemp seja reconhecida 
por sua atuação entre servidores municipais e 

também entre outras instituições associativas. Cons-
tantemente a Associação recebe visitas de represen-
tantes de outras entidades, que buscam conhecer e 
se espelhar no trabalho da Assemp.

A visita mais recente foi da presidente da Amusa 
- Associação de Servidores Públicos Municipais de 
Sabará, Neusa Maria. Ela esteve na Assemp acompa-
nhada das gerentes da associação Ênia e Swellen. Se-
gundo a presidente, a proposta da visita foi “buscar a 
experiência e o exemplo de crescimento da Assemp”.

As representantes da Amusa conheceram as depen-
dências e os serviços oferecidos pela Associação. Para 
Ênia, a Assemp é um grande exemplo a ser seguido. “É 
tudo o que gostaríamos de ser. Sabíamos que era uma 
grande associação, mas não tínhamos noção dessa di-
mensão. Deixou uma ótima impressão”, disse.

Além da visita da Amusa, representantes da As-
lemg – Associação dos Servidores do Legislativo do 
Estado de Minas Gerais e da Asmube – Associação 
dos Servidores Municipais de Betim também visita-
ram a sede da Assemp recentemente.

Estética e massoterapia na Assemp
Atendimentos são realizados no 6º andar da Associação

Os tratamentos estéticos e relaxantes na Assemp, realizados por meio de convênio subsidiado com a Clínica Tetê 
Araújo, foram ampliados. Agora, além das massagens relaxantes e da reflexologia podal, os associados têm a dis-
posição tratamentos corporais e limpeza de pele realizados com equipamentos e produtos de primeira linha.

• higienização profunda da pele removendo células mortas e impurezas;
• prevenção do envelhecimento precoce e do surgimento de manchas;
• remoção de cravos, espinhas, miliuns; 
• redução da oleosidade;
• aplicação de máscaras faciais de alta qualidade, de acordo com cada 
tipo de pele;
• vitamina C;
• protetor solar.

LIMPEZA DE PELE (com peeling de diamante)

• reduz celulite;
• combate gordura localizada na 
barriga, culote, flancos, braços;
• remodelação corporal.

TRATAMENTO CORPORAL  
(com auxílio do aparelho Vibrocell)

AGENDAMENTO 

Os agendamentos  
podem ser feitos, a partir 

de 06 de agosto,  
pelo site da Assemp 
(www.assemp.org.br) 

ou pessoalmente, no 4º 
andar da Associação. 

Informações: 3237-5000.

CONFIRA ALGUMAS NOVIDADES
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Novo espaço de
Assemp abre as  

portas do 7º andar  
para os associadosINTEGRAÇÃO

A aula de yoga terminou às 9h e sua sessão de acupun-
tura é só às 11h. Se antes você ficava sem um lugar 

para ir ou sem o que fazer neste intervalo, seus proble-
mas acabaram. Atendendo à demanda de associados e 
funcionários, a Assemp inaugura, neste mês de agosto, o 
Espaço Multiúso, situado no 7º andar.

O local foi pensado e modelado para ser uma grande 
área de integração, lazer e descanso, com: sala de TV, 
guarda volumes, espaço de jogos (equipado com uma 
ludoteca), sala de descanso (com sofás e pufes) e o tra-
dicional Café com Prosa. 

VENHA, CONHEÇA 
E DESFRUTE!
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NAVARRO / DIVULGAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

Sejam tempos bons ou ruins
Uma mão firme para segurar
Em períodos de estresse e luta
Um amigo com quem podemos contar
Quando a maior das tempestades cai
Uma das nossas maiores bênçãos
É o homem que chamamos de pai

Karen Boyer

CONHEÇA O ESTATUTO

“Os associados não respondem solidariamente, nem mesmo subsidiariamente, por 
qualquer obrigação ou dever assumido pela associação.”

O Art. 49 do Estatuto traz garantias jurídicas aos associados e deixa bem clara a 
distinção entre os sistemas associativo e societário.

Você 
sabia?
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Várias tentativas de se implantar a impressão do 
voto surgiram após a adoção da urna eletrônica, 

em 1996. Essas experiências, no entanto, mostraram 
que o registro do voto em papel gerou maior índice 
de falhas que qualquer operação eletrônica e confir-
maram a inviabilidade da utilização dessa forma de 
conferência dos resultados eleitorais. 

Depois das tentativas, ficou claro que a introdução da 
impressão do voto no processo eletrônico nada agregou 
em termos de segurança ou transparência, im-
pulsionando a implementação definitiva 
do voto eletrônico. 

O povo brasileiro se acostumou 
a escolher seus representantes 
com segurança e agilidade, le-
gitimando por meio de seu 
voto na urna eletrônica a es-
colha de seus governantes. O 
que parecia difícil passou a 
ser considerado fácil, rápido 
e seguro. Em 2002, entretan-
to, o voto impresso voltou a ser 
utilizado após a aprovação da Lei 
nº 10.408/2002, segundo a qual o 
eleitor deveria fazer apenas uma con-

ferência visual do voto, sem ter contato com sua versão 
impressa. Se os dados fossem confirmados por ele, o voto 
seria depositado em uma urna lacrada. 

Cerca de sete milhões de eleitores participaram da 
experiência em todo o país em 2002, mas, novamente 
foram detectados problemas no sistema de urnas com 
voto impresso, com destaque para o grande número 
de falhas devido à natureza mecânica do processo de 
impressão, o que impediu o transcurso fluente dos 

trabalhos nas seções eleitorais.
Vale lembrar que os votos são ar-
mazenados em duas mídias (uma 

memória interna e outra exter-
na) e são assinados digital-

mente. Caso alguém tente al-
terar os votos, mesmo com a 
urna desligada, a urna veri-
ficará a inconsistência (assi-
natura digital será inválida) 
e emitirá um alerta de erro 

de integridade.

Texto retirado da cartilha 
“Por dentro da urna”, do  

Tribunal Superior Eleitoral.

A tentativa fracassada do voto impresso

VOTO CONSCIENTE

NOTAS

Festival Verbogentileza

A terceira edição do Festival Verbogentileza será realizada entre os dias 
10 e 12 de agosto, na Praça Floriano Peixoto. O evento, gratuito, terá 
workshops, cinema ao ar livre, feiras, ioga, oficinas, arte, intervenções 
cênicas, espaço gastronômico e apresentações musicais. O festival é fa-
moso pelo Portal da Gentileza, formado por fitas com frases que levam 
à reflexão sobre o uso do espaço público.

R$80,00 por consulta. 
Agendamento com a profissional (98572-1205).

R$45,00 por consulta. 
Agendamento via site ou presencialmente.

FAMILIARES:

ASSOCIADOS:

ATENDIMENTO NUTRICIONAL

A Assemp estendeu a parceria com a  
nutricionista Camila Silva e, a partir de 
agora, familiares de associados também 
poderão usufruir dos atendimentos. 
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É impossível contar a história 
de Paulo Ferreira da Cruz sem 

mencionar a Fundação Zoobotâ-
nica de Belo Horizonte. Mais da 
metade de seus 60 anos se passou 
dentro do zoológico: foram 36 anos 
trabalhando como tratador de ani-
mais. A profissão é a mesma do pai, 
na época em que os empregados 
moravam no zoológico. Ou seja, 
Paulo foi nascido e criado no local. 

Foi lá que conheceu Silvânia, 
que também trabalhava como tra-
tadora e com quem Paulo é casado 
há 38 anos. “Eu brinco que entrei 
no zoológico sozinho e saí de lá ca-
sado, com duas filhas e três netos”. 
Hoje, uma das filhas segue a tra-
dição da família e trabalha na área 
administrativa da Fundação Zoo-
botânica.

Aposentado há dois anos, Pau-
lo conta que fez muitas amizades 

com os colegas de trabalho e que 
a profissão era uma das melhores 
coisas do mundo. “Trabalhar com 
animais é muito tranquilo. As pes-
soas são meio falsas, enquanto o 
animal demonstra realmente aqui-
lo que precisa e sente”.

Hoje, a rotina do associado 
é movimentada. “Tenho menos 
tempo aposentado do que tinha 
quando trabalhava. Faço todas as 
viagens possíveis e tenho um sítio, 
onde tenho minha criação”. Ele 
também participa de um grupo de 
pescadores e faz uma viagem anual 
com a esposa. Este ano será um 
cruzeiro pela América Latina.

Paulo também participa de reu-
niões periódicas em família. “Es-
tamos sempre nos reunindo, so-
mos muito unidos. Fazemos festa 
junina, aniversários e visitas ao 
sítio”.

TECENDO HISTÓRIAS...

É com muito orgulho que Paulo 
fala dos três netos. “Adoro meus 
netos, faço tudo que posso por 
eles. O meu neto de três anos me 
liga todo dia. Com a mais nova, de 
10 meses, faço ligação por vídeo. 
Já o mais velho, de 12 anos, visito 
todos os dias. Quando acontece 
de eu não ir, ele liga me cobrando. 
Quando a gente é avô temos mais 
tempo que na época dos filhos. 
Estou curtindo demais”.

TRÊS AMORES

1958 a 2018

Fragmentos históricos 
da Associação

A história continua...

A década é 2000...
2000

A Assemp celebra meio século de vida, ganha 
ainda mais destaque no meio municipal e é 

homenageada na Câmara Municipal.

Novos andares são adquiridos 
na rua da Bahia. Com isto são 
ampliadas as atividades do 
NCSC. São criados o site da 
Assemp e a ouvidoria. O jornal 
ganha uma nova tiragem e 
passa a ser o porta-voz do 
servidor. 

É iniciado o atendimento 
odontológico gratuito. Assemp chega a 13 mil associados. 

Com a compra dos 4º e 5º andares do prédio na rua da Bahia, toda a Assemp 
passa a estar num mesmo lugar. Os demais espaços da rua Tupis e Rio de 
Janeiro são alugados.

Tradição de família
Seguindo os passos do pai, Paulo foi tratador 

na Fundação Zoobotânica



15Edição 285 | Agosto de 2018CLASSIFICADOS

VENDE-SE
Vendo maquina “Elgin Brother” portá-
til, pouco uso, peças para reposição 
(avulsas), livros com desenhos em cores 
(importado) com traduções. Aceito pro-
posta.
MARIA DE LOURDES LOMMEZ
3222-3706
 
DOCES E BOLOS
Doces e bolos veganos e saudáveis. 
Aceito encomendas. Entrega no Centro 
sem taxa.
JOSINA GUEDES SILVA
99695-7439
 
VENDE-SE
Vendo Pegeuot 201 ano 2005 abaixo da 
tabela, 4 portas – cor prata – som.
ANA MARIA DE SOUZA
3415-7424 / 99133-2309
 
CONTROLE AMBIENTAL
Faço controle ambiental de formigas, 
cupins, roedores, traças e baratas em 
todas as suas espécies e formas. Orça-
mento sem compromisso.
ARNALDO DE SOUZA PORTO
3246-6503 / 98826-5225

AULAS DE VIOLÃO
Fácil aprendizado! Opção para quem 
quer exercitar a memória. Preços espe-
ciais para servidores e familiares. Profes-
sor disponível para shows e eventos. 
KARIM SERIHAL
3442-3528

VIAGENS
Excursão para Caldas Novas de 12 a 17 
de agosto. Pensão completa no Hotel Hot 
Springs. Em abril/2019 Aparecida do Norte 
Festa de São Benedito.
RENATA BERNARDES
3466-2621 / 99617-1147
 
EXCURSÕES
Cabo Frio de 06/09 a 09/09 - R$400,00. 
Ilhabela/SP de 11/10 a 16/10 - R$850,00.
MÉRCIA VIEGAS
3423-7877 / 98650-0901
 
VIAGENS
Agosto: São Lourenço de 16 a 19, 
R$780,00, pensão completa. Setembro: 
Holambra de 20 a 23, R$770,00, café e 
refeição. Setembro: Grande Hotel Araxá 
de 13 a 16, R$950,00. Outubro: resort 
em Angra dos Reis de 14 a 19, R$1.590, 
pensão completa, criança ate 12 anos só 
R$285,00.
LUCIA COSTA
99989-5253 / 99443-2422
 
AULAS DE REFORÇO
Ensino fundamental I e II: português, mate-
mática, física. Atendo também a domicílio.
SANDRA DE FATIMA SILVA
2535-0010 / 98897-0462
 
ALUGUEL
Aluguel para temporada no residencial 
Praia Quente em Nova Viçosa-BA.
ADRIANA SOARES
99776-7805

REIKI
Tratamento e alívio de sintomas de dor, 
depressão, ansiedade, insônia, medo, 
traumas e distúrbios por da energia das 
mãos. Relaxamento profundo. Desconto 
para servidores, associados e aposenta-
dos.  Consultório no centro. 
MARTA
99827-8609 / 98216-8383

VIAGENS
Agosto: dia 15 Resort Tauá e Caldas No-
vas. 2 de setembro: festival gastronômico 
em Tiradentes. Outubro: 6 a 11 Caldas 
Novas, hotel diRoma com parque aquáti-
co.
ANTONIA EUSTAQUIA OLIVEIRA
3496-2952 / 98908-1482
 
VENDE-SE
Vende-se lote 360m em Igarapé. Rua José 
Emílio de Menezes em frente ao nº 690. 
Escritura registrada. Imposto pago até o 
momento. Ótimo preço.
IOLANDA CARVALHO
3454-9137 / 99766-8174 

FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, 15 
anos, bodas, eventos musicais, empre-
sariais, confraternizações, formaturas.
ROSANA PEREIRA
3283-2354

CARTA DO LEITOR

“Estou aqui para falar de uma pessoa, um valoroso profissional que 
é merecedor de todos os elogios, tanto na parte pessoal, quanto no 
exercício de sua profissão.

Nada como ter dentes brancos e bonitos, pois o sorriso é um dos 
nossos cartões de visita. Então, nada como ter um dentista amável 
como o Dr. João Carlos, que atende, em parceria com a Assemp, na 
Clínica Reabilitar.

Quando falo deste profissional da saúde, estou falando de um ho-
mem sensível que dá mais valor ao ser humano do que a qualquer tipo 
de lucro.

Obrigada, Dr. João Carlos, é tudo o que posso dizer no momento. 
Enfim, obrigada por me dar algo tão bonito e tão importante – que é o 
sorriso – com tanta atenção, carinho e profissionalismo.’’

Rosângela Simão
Associada da Assemp
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