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É muito comum, quando uma marca 
ou empresa está fazendo aniversá-

rio, os publicitários se aproveitarem da 
data para lançarem promoções do tipo 
“o aniversário é nosso, mas quem ganha 
o presente é você”. A estratégia, claro, 
tem um objetivo: angariar mais vendas.

A Assemp, como entidade associati-
va sem fi ns lucrativos, obviamente não 
se encaixa nesse perfi l. Entretanto, uma 

instituição completar 60 anos com a for-
ça e credibilidade que a nossa possui é 
um feito para poucos e deve ser celebra-
do. Por isso, 2018 será um ano especial 
para a Assemp e para os associados.

Sim, porque são os associados a es-
sência da Assemp, sua força motriz, sua 
razão de existir. Nada mais justo, por-
tanto, que as comemorações se tradu-
zam em mais benefícios para vocês.

Nesta edição já anunciamos algu-
mas das novidades que vêm por aí: os 
atendimentos de massoterapia e nu-
trição na sede da Associação. Ao lon-
go de todo o ano, porém, várias coisas 
boas ainda estão por vir! Que come-
cem a ser construídos os próximos 60 
anos dessa bela história! 

Boa leitura!

UM Ano BAstAntE EsPEcIAl

editoriaL
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“Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em 
pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira.”

Atribuído a Martin Luther King, líder de movimentos civis nos Estados UnidosFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a refl exão e o debate de ideias

disse o
Pensador

BH

Errata: Na edição 274 (ago/17) cometemos um equívoco na matéria “Trabalho com função social”. O cargo correto que a as-
sociada Keziah Nogueira exerceu no GDECOM foi de coordenadora, e não de assistente social. Pedimos desculpas pelo erro. 
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RECADASTRAMENTO ANUAL
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
A PBH está realizando o recadastramento de todos 
os aposentados e pensionistas municipais.

FIQUE ATENTO ÀS ORIENTAÇÕES:

Onde? 
Qualquer agência do Bradesco.

Quando?
Somente nos dias úteis do mês de seu aniversário, das 8h às 16h. 
Para um atendimento mais rápido, a sugestão é comparecer entre
os dias 11 e 25, período os dias 11 e 25, período com menor fluxo de pessoas no banco.

E se eu perder o prazo?
Você terá um prazo máximo de dois meses - após o mês do seu 
aniversário - para comparecer a uma agência do Bradesco e 
regularizar a situação. Durante esse período, porém, seu 
pagamento ficará temporariamente suspenso.

Dúvidas e outras informações
Acesse Acesse www.pbh.gov.br, clique no menu Acesso Rápido 
(no alto da página) e, depois, em 
Aposentados e Pensionistas. 
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Está em tramitação na Câmara 
Municipal de Belo Horizon-

te um Projeto de Lei encaminhado 
pela PBH que pretende estabelecer 
a autonomia das Unidades Munici-
pais de Educação Infantil. 

Atualmente as UMEIs são vincula-
das a uma escola e não possuem dire-
tor, apenas vice. O PL 442/17, porém, 
quer mudar essa estrutura. As unida-
des passariam a ser chamadas de Es-
colas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs) e teriam direção e vice-dire-
ção próprias. O projeto ainda prevê 
modificações nas carreiras de Secretá-
rio de Estabelecimento de Ensino (que 
passaria a ser denominado Secretário 
Escolar), de Bibliotecário, de auxiliares 
de biblioteca e de secretaria, e extingue 
o cargo de Gestor Administrativo e Fi-
nanceiro Escolar.

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação da Rede Pública Municipal 
de Belo Horizonte já se reuniu com a 

PBH para questionar alguns pontos da 
proposta. O Sind-REDE/BH defende a 
manutenção do Gestor Administrativo 
e Financeiro e afirma que haverá uma 
queda salarial com a Tabela da GDE 
das Direções. Novas reuniões ainda 
devem ocorrer antes do projeto ser vo-
tado na Câmara.

Autonomia para as UMEIs
Projeto da PBH quer desvincular Unidades 

das Escolas Municipais

educação em foco

ADãO DE SOuzA/PBH
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Muitas pessoas lutam na justiça há anos para recupe-
rar as perdas provocadas pelos planos econômicos 

das décadas de 1980 e 1990. Recente acordo mediado 
pela Advocacia-Geral da União e assinado pela Federação 
Brasileira dos Bancos (Febraban), Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) e Frente Brasileira dos Pou-
padores (Febrapo) poderá recompor parte do prejuízo dos 
poupadores.

Conforme informações do Idec, o acordo engloba as 
disputas referentes aos planos econômicos Bresser (1987), 
Verão (1989) e Collor 2 (1991). Apesar de positiva, se con-
siderarmos que alguns processos já tramitam na justiça há 
muitos anos, a aceitação ao acordo implica em abdicar de 
um valor que poderia ser maior em caso de êxito da ação, 
já que o acerto prevê um deságio (ainda não divulgado por 
fontes oficiais) sobre o total a receber.

A adesão ao acordo é facultativa. Podem aderir pessoas 
que entraram na justiça pedindo o ressarcimento por meio 
de ação individual ou coletiva, desde que não tenham per-

dido a ação. Como novas ações não podem ser ajuizadas, a 
Advocacia-Geral da União estuda a possibilidade de bene-
ficiar, ainda, poupadores que não ingressaram com ação e 
viram o direito prescrever.

Importante esclarecer que existem seis ações em an-
damento no Supremo sobre as perdas ocasionadas pelos 
planos econômicos, cujas decisões terão efeito vinculante, 
isto é, deverão ser aplicadas em todos os casos nas instân-
cias do Judiciário. 

A partir da homologação dos acordos será divulgado 
como se dará a adesão dos interessados. Em princípio, os 
pagamentos deverão ser organizados por lotes, sendo res-
guardada a preferência das pessoas idosas. O Jurídico da 
Assemp acompanha os desdobramentos e aguarda a pu-
blicação do acordo nos órgãos oficiais do Judiciário para 
outros esclarecimentos e mais informações.

Renata Klainy dos Santos Moreira
Advogada da Assemp

Acordo sobre 
planos econômicos

A Assemp assinou, no fim de 2017, 
convênio com a OAB/MG para 

atendimento de processos de mediação, 
no Núcleo de Conciliação e Mediação 
da entidade. A conselheira da Assemp 
Aparecida Paoliello é uma das media-
doras do Núcleo e conta, nesta entrevis-
ta, um pouco mais sobre o serviço.

O que é a mediação?
A mediação é o método adequado 
para resolver questões que envolvem 
direitos disponíveis, de maneira in-
formal, mas seguindo preceitos legais 
e feita por mediadores capacitados.

O que a pessoa precisa saber 
para escolher a mediação, e não 
o processo judicial?
Conflitos jurídicos podem ter diferen-
tes tratamentos e quem sabe o melhor 
caminho para buscar sua solução é o 
advogado. O Departamento Jurídico 
da Assemp está capacitado a identifi-

car quais causas devam ser encami-
nhadas para mediação na OAB/MG, 
sem custo nenhum para o associado.

Qual o papel do advogado na me-
diação?
O advogado é quem estuda o caso, 
instrui o cliente sobre seus direitos e 
possíveis acordos, analisa objetiva-
mente as propostas da outra parte, 
acompanha o cliente nas sessões de 
mediação e esclarece os limites jurídi-
cos para que o acordo tenha validade, 
evitando possíveis nulidades.

E qual é o papel do mediador?
O mediador não pede provas ou tes-
temunhas e não vai julgar o caso. 
Utilizando técnicas e ferramentas 
próprias da mediação, ele facilita a 
comunicação que está rompida ou 
difícil entre as partes com foco na 
solução do conflito.  

A lei trata da mediação judicial e 
da mediação extrajudicial. Quais 
as diferenças?
A mediação judicial ocorre no cur-
so do processo já instaurado, no 
Fórum. O juiz, antes de dar anda-
mento à ação, paralisa o trâmite 
do processo e dá um prazo para 
que  as partes, por mediação, che-
guem a um acordo. Já a media-
ção extrajudicial ocorre quando 
as partes, orientadas por um ad-
vogado, procuram os núcleos de 
mediação autorizados, buscando a 
solução do  conflito.

Entenda mais sobre os processos de mediação
Conselheira da Assemp e mediadora da OAB/MG explica vantagens do sistema
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ATENçãO AO gOlPE DO
Saiba os cuidados a tomar 
para não ser vítima deste 
tipo de crime

Todos os dias milhares de gol-
pes virtuais são realizados 

pela internet.  Um deles, que já 
vitimou associados da Assemp, é 
o do boleto falso. Ocorre assim: 
durante uma atualização de bole-
tos, dentro dos sites originais dos 
bancos, o usuário é levado a clicar 
em um link exatamente igual ao 
da segunda via solicitada, porém, 
com dados alterados. Ao pagar a 
conta, o dinheiro não vai para o 
credor (no caso a Assemp), mas, 
sim, para um falsário. 

Para não ser enganado, o usu-
ário deve ficar atento a alguns 
dados no novo boleto (veja ima-
gem). Além disso, é importante 
tomar muito cuidado com o local 
em que irá imprimir a segunda 
via. Se for em casa, lembre-se de 
manter o antivírus atualizado. Já 
se for em uma lan house, certi-
fique-se previamente sobre esse 
tipo de cuidado.

Início de ano vem sempre acompa-
nhado de IPTU, IPVA e também do 

começo da movimentação para a de-
claração do Imposto de Renda Pes-
soa Física. Associados que possuem 
planos de saúde e odontológicos por 
meio da Assemp já podem requisitar 

a declaração de gastos de saúde. O 
pedido deve ser feito pelo endereço 
de e-mail: ir@assemp.org.br.

E repetindo uma parceria já de 
alguns anos com a Associação, a 
Joaf Serviços & Negócios prepara 
e envia sua declaração à Receita 

Federal com preço especial (veja 
anúncio página 8). Para quem for 
utilizar o serviço não há necessi-
dade de solicitar a declaração de 
gastos, uma vez que a própria em-
presa busca as informações com a 
Assemp. 

imposto de Renda 2018
Declarações de gastos de saúde já podem ser requeridas

BolEto FAlso!

- o campo 1 da linha digitável sempre será 341;

- o campo 3 sempre será 314;

- o campo 4 na linha digitável sempre deverá ser igual a 758699 ou 786690;

- o campo “Agência/código Benefi ciário” sempre será 3144 seguido de um 
dos números do campo 4 (758699 ou 786690).

coMo cErtIFIcAr-sE DA AUtEntIcIDADE Dos BolEtos DA AssEMP

Em caso de dúvida, entre em contato com a Assemp para outros 
esclarecimentos.

outras informações: 3237-5000
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Na luta contra o precon-
ceito, a Escola Munici-

pal Professor Amilcar Mar-
tins, localizada no bairro 
Santa Amélia, na Pampulha, 
desenvolve atividades vol-
tadas para a temática Ético
-Racial nas turmas do Ensino 
Fundamental desde 2013. 

No ano passado, os alu-
nos tiveram contato com a cultura indígena nas aulas de 
Português e Artes. Além do conteúdo na sala de aula, 42 
estudantes tiveram a oportunidade de visitar uma tribo 
de índios Pataxó. “Os alunos comeram comidas típicas 
dos indígenas, participaram do Ritual das Águas, que 
comemora a chegada da época das chuvas, e fizeram 
amizade com os adolescentes da tribo”, conta a diretora 
da escola, Cláudia Ribeiro.

Os alunos que não parti-
ciparam da excursão tam-
bém tiveram contato com 
os integrantes da tribo, já 
que alguns deles participa-
ram da Feira de Cultura da 
Escola. Um novo encontro 
já tem data marcada: em 
outubro a escola vai realizar 
mais uma visita à tribo, que 

fica no município de Carmésia, no Vale do Rio Doce.
A interação com a tribo Pataxó faz parte do compromis-

so firmado pelo Selo da Igualdade Racial – BH Sem Racis-
mo, oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte. A escola 
também tem o projeto Empoderamento dos Cachos, que 
valoriza o cabelo crespo. “É uma forma de aumentar a au-
toestima dos nossos estudantes e combater o bullying”, ex-
plica a diretora.

Escola aposta em projetos que buscam abolir preconceitos

Pelo fim do rAcIsMo

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

O Jurídico da Assemp, liderado pela gestora Marcele Fernandes Dias, 
é dividido em duas áreas: público e privado. O setor privado atua em 
questões como direito do consumidor, família e análise de contratos, 
entre outros temas. A equipe conta com duas coordenadoras: a Danielle 
está na Associação há sete anos e costuma definir a entidade como 
“mãe”. “Aqui me sinto acolhida, respeitada e desenvolvo feliz minhas 

potencialidades”. Já a Valquíria tem seis anos de casa e afirma ser gra-
tificante exercer a advocacia baseada no princípio da fraternidade. Na 
equipe de advogados há o Alex, que começou como estagiário e já 
completou cinco anos de Assemp, a Brunna, que está há dois anos e 
meio no departamento, e as xarás Renata Guedes e Renata Moreira. O 
time é completado com duas estagiárias: Maria Fabíola e Keila.

(Da esq. p/ direita) Em pé: Keila, Alex, Marcele, Renata Guedes e Da-
nielle; sentadas: Maria Fabíola, Valquíria, Renata Moreira e Brunna.
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capacitação a todo vapor
Confira a agenda de cursos para fevereiro e março

O Centro de Capacitação ASSEMP/IDCT está com agenda cheia neste início de ano. Fique atento ao site da 
instituição e ao Jornal da Assemp para acompanhar, também, a programação de palestras. 

EntrE EM contAto 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.

FEVErEIro
Data curso Valor*

20 e 21 gestão de Projetos no Setor Público R$ 465,00

20 a 23 Planejamento e Orçamento Público nas Câmaras legislativas R$ 495,00

21 e 22 Controle interno - implantação, atuação e fiscalização R$ 465,00

27 e 28 Aspectos Técnicos e legais para Elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias R$ 465,00

27 e 28 licitações e Contratações - Foco: Obras e Serviços de Engenharia R$ 465,00

MArÇo
01 e 02 Curso de Formação e Certificação em Ouvidoria/ABO-Mg R$ 465,00

06 e 07 licitações e Contratos Administrativos R$ 465,00

06 a 09 Comissão Parlamentar de inquérito (CPi) e as Comissões Processantes R$ 495,00

13 a 16 Fiscalização e Controle interno no Poder legislativo R$ 495,00

14 e 15 A gestão Escolar: Estratégica, Humana e Financeira R$ 465,00

15 e 16 Curso em Assessoria de Comunicação para Administração Pública R$ 465,00

20 a 23 Processo e Técnica legislativa R$ 495,00

21 e 22 Planejamento, Contratação, Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Sinf. R$ 465,00
*Valores especiais para associados
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A Assemp trabalha para sempre oferecer serviços em 
nível de excelência e cada vez mais diversificados. 

Para este início de 2018 a Associação está com duas gran-
des novidades, que vem ao encontro dos anseios de boa 
parte de seus associados. 

A partir deste mês de fevereiro terão início os atendi-
mentos de nutrição e massoterapia no 6º andar da sede 
da Assemp, por meio de convênios. Os valores e horários 
praticados neste mês de fevereiro ainda são em caráter de 
teste, para avaliação da demanda. Confira:

Novos serviços para o associado
Atendimentos de nutrição e massoterapia começam neste mês

O serviço será ofertado pela Clínica Tetê Araújo a partir 
de 05/02. As principais atividades oferecidas serão:

Preço de referência/mercado ...................... R$70,00
Valor por sessão na Assemp .................... r$40,00

MAssotErAPIA

Valor especial no mês de fevereiro ........ r$20,00

Atendimento: segunda a quinta, de 8h às 18h

O serviço será ofertado pela nutricionista Camila Silva 
a partir de 19/02.

nUtrIÇão

Preço de referência/mercado ...................... R$200,00
Valor por sessão na Assemp .................... r$40,00

Valor especial nos primeiros 30 dias ..... r$20,00

Atendimento: segundas e terças, de 9h às 14h, e 
quartas e quintas, de 14h às 19h

FIcoU IntErEssADo? 
informações e agendamentos: 3237-5000 ou 

relacionamento2@assemp.org.br.

 “Com esses novos serviços que começam a ser ofertados a Assemp, uma vez mais, 
reforça seu compromisso com o bem-estar físico e mental de seus associados. No 
ano em que a Associação completa 60 anos de história, é um privilégio estar à frente 
deste trabalho e poder contribuir para que nossa entidade continue prosperando 
por meio da ampliação dos serviços existentes e da criação de novos benefícios, 
buscando sempre atender os anseios dos associados”.

Anselmo Horta nassif, Presidente da ASSEMP

Fala, Presidente

o conVênIo PrEVê o AtEnDIMEnto Por MEIo 
DE consUltAs InDIVIDUAlIzADAs.

• MassageM relaxante, Modeladora e   
   rEVItAlIzAntE FAcIAl
• reflexologia podal (Massagens nos pés)

O contrato ainda prevê que a empresa 
oferecerá, a partir de abril:
- limpeza de pele com peeling de diamante
- Drenagem linfática facial, corporal e para 
gestantes
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notas

Reajuste dos planos Unimed

A Unimed apresentou como proposta de reajuste para 2018 o índice de 13,61% nas 
mensalidades e coparticipação e de 5% nos opcionais (odontológico e aeromédico). 
A Assemp não aceitou e depois de muitas negociações foi  fechado o índice anual 
de reajuste dos contratos de plano de saúde em 8,61%. O percentual é menor do 
que o praticado em 2017 e bem abaixo, para efeitos de comparação, do último teto 
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos 
individuais, que é de 13,55%. O reajuste será aplicado a todos os contratos (men-
salidades) em suas respectivas datas-base. As coparticipações e aeromédicos não 
sofrerão reajustes e os planos odontológicos terão um acréscimo de apenas 3%.

Novos procedimentos

Desde o início de 2018 os planos de saúde estão obrigados a oferecer 18 novos procedi-
mentos aos usuários, entre exames, terapias e cirurgias que atendem diferentes espe-
cialidades. Também houve a ampliação de cobertura para outros sete procedimentos. 
Foram incorporados oito medicamentos orais para tratamento de cânceres, medica-
mento para tratamento da esclerose múltipla, dois procedimentos oculares, dois pro-
cedimentos voltados para crianças e a cirurgia laparoscópica em quatro enfermidades 
das mulheres. O rol completo está disponível no site da ANS: www.ans.gov.br.

O Conselho de Administração da 
Assemp tem por objetivo apoiar 

o trabalho da diretoria. São funções do 
Conselho deliberar sobre recursos ad-
ministrativos, aprovar a alienação ou 

aquisição de imóveis, validar reformas 
no estatuto e eleger a Presidência da 
Associação, entre outros pontos.

Em Assembleia Geral no fi m do ano 
passado foram eleitas três novas con-

selheiras para integrar o órgão. Diva 
Couto e Zózima Azevedo foram em-
possadas na última reunião de 2017. 
Já Patrícia Duarte será empossada 
este mês. Conheça-as:

Conselho tem novas integrantes
Conheça as novas conselheiras da Assemp

DIVA MArIA coUto
Advogada e aposentada da 

Câmara Municipal.

zÓzIMA AzEVEDo
Psicóloga e especialista em 
gestão Pública aposentada 

da PBH.

PAtrÍcIA DUArtE
Pedagoga e especialista 

em gestão Pública e Direito 
Tributário. Está na ativa e 

trabalha como agente fazendário 
na gerência de lançamentos 

Tributários Diretos.
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Espaço

Os atendimentos de saúde da 
Assemp já foram retomados

VIVER BEM
Os atendimentos de saúde da 

Assemp já foram retomados

Podologia 

Psicologia Clínica 

Terapia em Grupo 

Acupuntura  Ligue e agende
sua consulta!

3237-5000
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ressalve 
terá nova unidade

Espaço em Venda Nova também atenderá 
aos associados

A Ressalve, clínica de Pilates conveniada da Assemp 
que atende no 13º andar da Associação, está am-

pliando suas atividades e inaugura, no início de mar-
ço, um novo espaço na região de Venda Nova. O local 
funcionará como um coworking: além das salas de 
Pilates haverá espaço para consultórios de podólogos, 
nutricionistas, esteticistas etc. 

Associados da Assemp contam com subsídio nas 
mensalidades da Ressalve e poderão continuar parti-
cipando das aulas na Associação ou na nova sala, de 
acordo com a conveniência. A parceria é mais um es-
forço da Assemp na busca por descentralizar suas ati-

vidades e atender um maior número de associados. 
As aulas de Pilates solo e funcional são recomenda-

das para qualquer pessoa e traz uma série de benefí-
cios. “Os alunos têm ganho de força, melhora da fl exi-
bilidade e aumento da consciência corporal”, explica o 
fi sioterapeuta Rafael Barata.

rua severino lara - 60B (esquina com av. Vilarinho) - 3142-7444

EntrE EM contAto

Voto consciente

A cada ano destinado às eleições no Brasil, a 
Justiça Eleitoral promove campanhas com o 

intuito de reforçar que o eleitor tem ao seu alcan-
ce, por meio do voto consciente – leia-se destinado 
a um dos candidatos apresentados ou legenda –, a 
oportunidade de decidir o futuro do país. 

Nesse contexto, surgem manifestações favorá-
veis ao voto nulo, notadamente na qualidade de 
voto de protesto. O eleitor que – ao comparecer às 

urnas no dia das eleições – votar 
em branco ou nulo, pode fa-

zê-lo por diversas razões. 
É certo que uma maioria 

de votos nulos e bran-
cos expressam nítida 
insatisfação social, po-
dendo – caso sejam ig-

norados – enfraquecer 
a soberania popular, um 

dos pilares do Estado de-
mocrático de direito. 

Todavia, o nosso sistema elei-

toral – sob o aspecto legal – não prevê a possibili-
dade de anulação de determinada eleição nos casos 
em que os votos brancos e nulos totalizem mais de 
50% dos votos válidos, sendo, portanto, “irrelevan-
te para a validade de certa eleição se grande núme-
ro de eleitores, mesmo que a maioria, manifeste a 
vontade nas urnas através do voto nulo”.

De fato, o voto deve ser consciente, e os eleitores 
devem ser preparados para o exercício da demo-
cracia no Brasil. Todavia, consciência não significa 
apenas escolher um dos candidatos, senão também 
protestar. 

Desse modo, mesmo que o voto nulo ou em 
branco não tenha efeito algum – do ponto de vista 
legal –, o eleitor tem o direito de se recusar a esco-
lher um candidato, independentemente do motivo, 
e optar por invalidar o seu voto.

Renata Livia Arruda de Bessa Dias
Especialista em Direito Eleitoral e 

analista judiciário do TSE
(texto adaptado)

os votos brancos e nulos no 
Estado Democrático de Direito
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1958 a 2018

Fragmentos históricos 
da Associação

A história continua...

O ano é 1958...

O ano de 2018 é muito especial para a Assemp, que se tor-
na sexagenária. Para os gestores da Associação isso signifi ca 
ampliação dos serviços existentes e novos serviços, realida-
de que já está sendo colocada em prática. Na página 9 estão 
as informações sobre os novos atendimentos de massote-
rapia e nutrição. Outras propostas já estão em análise e 
mais novidades deverão ser apresentadas aos associados no 
decorrer do ano.

Além disso, para celebrar a data a Assemp promoverá di-
versas atividades em suas dependências. Uma delas é a pre-
paração de um Espaço Memória, que disponibilizará aos 
interessados uma pouco do acervo histórico da Associação. 
Também será lançada uma revista comemorativa falan-
do da data e de todos os benefícios que fazem a entidade ser 
o que é hoje. A exposição e o lançamento da revista deverão 
ocorrer no mês de março.

Ao longo de todo ano haverá, também, entrevistas es-
peciais no jornal na seção Tecendo Histórias, com as-
sociados que aniversariam no mesmo mês que a Assemp. 
Ocorrerão, ainda, encontros com os associados e as mí-
dias da Assemp farão um resgate histórico por meio de 
banners e outros materiais (veja abaixo) .

O associado é o principal convidado para participar dessa 
grande celebração que ocorrerá durante 2018. 

Venha celebrar com a Assemp!

ASSEMP 
SEXAGENÁRIA

1958

Em 1958 foi fundada 
a Associação dos 
Servidores Municipais 
da Prefeitura de
Belo Horizonte. 
inicialmente, destinava-
se somente a 
funcionários 
aposentados da
PBH.

O servidor Euclides Elói 
Taves foi eleito o primeiro 
presidente da Assemp.
No início, as reuniões 
eram necessárias
para decidir as atividades 
que a Associação iria 
fornecer. Como ainda 
não tinha sede própria, 
as reuniões aconteciam
no Parque Municipal.
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Durante este ano o Tecendo 
Histórias, que sempre destaca 

a trajetória de vida e profissional 
de um associado, terá um caráter 
especial. Todos os entrevistados 
serão pessoas que, assim como a 
Assemp, aniversariam no mês de 
março. 

A primeira entrevistada não só 
nasceu no mês de março como, as-
sim como a Associação, completa 
60 anos em 2018. Ienalda Francis-
ca Araújo, porém, é avessa a come-
morações. “Jesus não comemorava 
aniversários, então nós não temos 
por que comemorar”, explica.

As atividades ligadas à religião 
ocupam boa parte do dia da asso-
ciada: ao acordar, às 5h30, a pri-
meira atividade é a oração, seguida 

do estudo de textos religiosos. Só 
depois que ela toma café da manhã 
e faz sua caminhada. “Para mim, 
caminhar é uma diversão. Eu saio 
de casa e não dá vontade de vol-
tar. Às vezes, dou uma volta intei-
ra na Lagoa da Pampulha”, conta. 
A aposentada também relata que, 
graças à atividade física regular, 
emagreceu mais de 30 quilos em 
três meses. 

Divorciada e mãe de duas fi-
lhas que moram no interior, Ienal-
da tem como maior companheira 
sua cadelinha de estimação, Flor. 
“Aonde eu vou, ela vai atrás”.

Dedicação à fé

Foi aos 28 anos que ienalda prestou concurso para 
o cargo de técnico de Enfermagem da Prefeitura. Tudo 
graças à mãe, que instigou a fi lha, que era dona de casa, a 
ter uma profi ssão. “Minha mãe me provocou muito falando 
que as amigas dela diziam que eu não ia conseguir passar. 
Estudei muito e fi quei entre os 10 primeiros colocados.” 
Quando veio a convocação, a mãe de ienalda mais uma 

vez a convenceu que era bom ter o próprio dinheiro. “Foi a 
melhor coisa que ela poderia ter feito por mim”.

Há cerca de vinte anos, a associada sofreu uma grave 
crise depressiva, que levou à aposentadoria por invalidez. 
Atualmente, para complementar a renda, ienalda produz 
roupas e acessórios de tricô e crochê, que aprendeu 
sozinha.

UM PUlo no PAssADo

Ienalda busca sua paz de espírito na oração e nas caminhadas matinais

SONO E SAÚDE / DivulgAçãO
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VIAGEns
Março: excursão uberaba e Araxá reunião 
de psicografi a e com irmão Tadeu. Maio: 
excursão para Aparecida do Norte visita 
à sagrada face Frei galvão e Campos do 
Jordão. Agosto: Caldas Novas Hotel Hot 
Springs.
WANDA JAPOliNO AuRiCHiO
3466-2621 / 99617-1147

rEIKI
Tratamento e alívio de sintomas de dor, de-
pressão, ansiedade, insônia, medo, traumas 
e distúrbios por meio da energia das mãos. 
relaxamento profundo. Desconto para servi-
dores, associados e aposentados. Consultó-
rio no centro.
MARTA
99827-8609 / 98216-8383

cotA Do tHErMAs
vendo cota do Thermas. Sócio remido.
JORgE AlvES DE SOuzA
3018-5873 / 98790-1355
 
AlUGA-sE
Apartamento Floresta – 2 quartos, banho, 
cozinha, copa, área, sala. vaga de gara-
gem. Próximo à igreja do Contorno.
SANDRA viEiRA
99982-8561
 
AlUGA-sE
Casa na praia de Santa Clara em São Fran-
cisco – Rio de Janeiro para o Carnaval.
iARCY gERAlDA DE MENDONçA
3441-3014 / 99396-2298 / 
 
cHUPcHUP GoUrMEt
incremente mais esta opção na festinha de 
seu fi lho. É cremosíssimo. vários sabores 
como: limão, morango, coco, abacaxi, 
maracujá, prestígio, açaí. Óreo, Romeu e 
Julieta e outros.
iRANi AlvES BRANDãO
3483-1317 / 97103-4580
 
VIAGEns
Fevereiro: 22 a 25 Circuito das Águas com 
festa cigana R$690,00.
Carnaval: Porto Seguro R$995,00 ½ 
pensão. Semana Santa Paraty. Faça sua 
reserva! aemtur@hotmail.com.
ANTONiA EuSTAQuiA OlivEiRA
3496-2952 / 98908-1482
 
VEnDE-sE oU AlUGA
Apartamento de 3 quartos (2 banheiros – 1 
suíte), cozinha, todos com armários, DCE, 
mobiliado ou não – local silencioso e bem 
ventilado. garagem coberta, 1 vaga – por-
teiro 24 hs. Bairro Serra.
JOSE CORREA liMA
3221-1411 / 99955-7750
 
lIVro
“Textos e contextos através dos tem-
pos”, dos professores isidro Passos e 
Roberto Dornas. literatura do Brasil e 
Portugal, poesias antológicas, dicas 
de redação e como falar em público, 
provérbios, frases de para-choques e 
MPB. R$ 70,00.
iSiDRO PASSOS
3444-8089
 
VIAGEns
Romaria beneficente para Aparecida. 
27/04 a 01/05. Hotel com café, almo-
ço e jantar. Passeio em guaratingue-
tá. visita guiada no santuário nacional 
com guia credenciado pela Embratur. 
R$ 750,00.
EDNA PEiXOTO AlvES
3481-0474 / 99612-1430
 
espaÇo estétiCa
Estética facial e corporal. Migroagulha-
mento, massagem g7 franca. limpeza 
de pele. Peeling diamante e outros. 
Associados 10% desconto. Bairro Re-
nascença.
ElAiNE MATOS liMA
3646-1223 / 98866-3533  

exCUrsÃo CaBo frio
Carnaval: R$700,00. Semana Santa: 
R$400,00. Pacote completo - transporte 
ônibus DD, hospedagem, café da manhã 
e almoço (restaurante). Dividimos até a 
viagem. Faça já sua reserva.
MÉRCiA viEgAS
3423-7877 / 98650-0901

exCUrsÕes
Março: uberaba e Araxá espirituais – reu-
nião de psicografi a com Carlos Baccelli e 
reunião com irmão Tadeu. Maio: Aparecida 
do Norte, Frei galvão e Campos do Jordão.
RENATA NOvAiS
3466-2621 / 99617-1147

FotoGrAFIA E FIlMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, 15 anos, 
bodas, eventos musicais e empresariais, 
formaturas.
ROSANA PEREiRA
3283-2354
 
AlUGA-sE oU VEnDE-sE
Ótimo apartamento no Centro, Edifi cio Ma-
letta, próximo a comércio, igrejas, parques 
etc. um quarto de excelente tamanho, sala 
p/ dois ambientes, cozinha e banheiro com 
armários. Silencioso e com sol manhã. 
Servido com 4 elevadores.
ElizABETH XAviER
2528-1288 / 99632-9008
 
AUlA PArtIcUlAr
Ensino fundamental: português, matemá-
tica, ciências, geografi a e história. Ensino 
Médio: matemática, física, biologia e 
química.
SANDRA DiAS SilvA
2535-0010 / 98897-0462 
 
IMPosto DE rEnDA
imposto de renda pessoa física, regulariza-
ção de empregada doméstica, carne leão 
para profi ssionais liberais, ganho de capital 
em venda de imóveis.
NORMA BAMBiRRA
3372-1718 / 97566-7036
 
VEnDE-sE
vendo apto 2 quartos – bairro Nova game-
leira – situado à rua Antônio Campos. valor: 
R$175.000,00.
NORMA BAMBiRRA
3372-1718 / 97566-7036
 
EscolA DE MÚsIcA
Aulas de violão, guitarra, baixo, voz, órgão 
iniciantes, bateria e canto. você aprende a 
tocar a música que você gosta de cantar. 
gospel, sertanejo, etc. Atendo crianças, 
jovens. Estacionamento para alunos. 
glENY CAMARgO
3031-6771 / 99929-7777 
 
ÁrEA PArA EVEntos
Aniversários e bodas. Aniversários infantis, 
tenda, balões, tema circo / tendas. você 
escolhe o tema, temos bandas estilo gos-
pel, sertanejo etc. Alugamos o espaço para 
o evento.
glENY CAMARgO
3031-6771 / 99929-7777 

A associada 
Sandra Maria 
de Fátima 
Teixeira é só 
alegria com a 
formatura da 
fi lha! A Maíra 
luiza acabou 
de se formar 
em Direito pela 
uNA/Betim. 
Parabéns à 
nova bacharel e 
muito sucesso 
na carreira!

sociaL

carta do Leitor

tempo Bonde BH
Prof. Dilé Coelho

Quando meu pai,
ainda rapaz,
aqui morava,
os rapazes, ávidos de qualquer 
novidade 
fi cavam à beira das estações 
do bondes 
De repente 
Em tempos antigos,
De longos vestidos,
Pintavam alguns rápidos
Tornozelos....
Drummond,
timidamente,
Já andava bem à frase,
falava de bondes e 
pernas...   
Quando aqui
Cheguei, 
as moças já estavam 
nos joelhos
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Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte
Rua da Bahia, 1033 - 4º andar/Centro - Belo Horizonte

Acesse esta e outras edições do jornal no www.assemp.org.br
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