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Nos anos 1970 ficou famoso um bor-
dão de um comercial de TV que 

acabou se consagrando como “Lei de 
Gerson’, que dizia que “o importante era 
levar vantagem em tudo”. De forma pe-
jorativa, essa máxima passou a ser asso-
ciada ao jeito de ser do brasileiro, sempre 
preocupado em se dar bem, mesmo que 
à custa do prejuízo de outros. Levando o 
exemplo ao extremo, a Lei de Gerson se 
tornou um lema para trambiqueiros. 

Nesta edição do Jornal da Assemp 

trazemos dois importantes alertas so-
bre golpes aplicados por pessoas que 
buscam exatamente isso, se dar bem 
em cima da boa fé ou da distração de 
pessoas inocentes. Um deles refere-se 
aos caixas eletrônicos, onde criminosos 
atuam furtando usuários ou criando 
falsas situações para subtrair senhas e 
cartões. O outro é mais tecnológico e diz 
respeito ao boleto falso, que requer aten-
ção aos mínimos detalhes.

Mas nesta edição também chama-

mos a atenção para outro tipo de golpe, 
o da notícia falsa. Nesse, a pessoa que 
“aplica”, muitas vezes, nem sabe que o 
está fazendo, quando encaminha pelo 
computador ou pelo celular uma infor-
mação sem antes checá-la. Porém, mes-
mo que não tenha sido você o criador do 
boato, você também é responsável pelas 
futuras consequências da mentira que 
ajudou a espalhar. Leia nossas matérias 
e reflita!

Boa leitura!

LEI DE GERSON

EDITORIAL
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“Quem diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque terá 
de inventar vinte vezes mais para sustentar a certeza da primeira.”

Alexander Pope, poeta britânicoFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH



3Edição 282 | Maio de 2018

Educação Infantil busca equiparação
Prefeitura apresentará proposta à categoria no início do mês

Professores da Educação 
Infantil de Belo Horizonte 

deflagraram greve da catego-
ria no dia 23 de abril. A luta 
é pela carreira docente única, 
com a equiparação da carrei-
ra de Educação Infantil com a 
da Educação Fundamental.

Em manifestação na porta 
da Prefeitura, os professores 
fecharam uma das pistas da 
avenida Afonso Pena. O Batalhão 
de Choque da Polícia Militar foi 
chamado e fez uso de bombas de 
efeito moral, spray de pimenta e ja-

tos d’água para liberar o tráfego.
Segundo nota divulgada pelo 

Sind-REDE, “a categoria cumpriu 
com o acordo de liberação da via 
e mesmo assim foi duramente re-

primida”. Já a Polícia Militar 
afirma que buscou várias vezes 
a negociação com os manifes-
tantes, mas que houve insis-
tência deles em bloquear todas 
as faixas da avenida. Segun-
do o prefeito Alexandre Kalil, 
o ato teve conotação política 
(leia mais abaixo).

A Educação Infantil perma-
nece em greve, pelo menos, até 

o dia 03 de maio, quando ocorre 
nova assembleia. A PBH se com-
prometeu a apresentar uma pro-
posta à categoria até dia 02.

Em coletiva de imprensa o prefeito Ale-
xandre Kalil afirmou que é livre o direito 
de manifestação e que a BHTrans auxi-
liou nos desvios de trânsito no caminho 
percorrido pelos professores. Porém, cul-

pou o sindicato pelo fechamento total da 
avenida Afonso Pena, disse que a ação 
teve conotação política e afirmou que o 
salário médio de um professor da Edu-
cação Infantil em BH é de R$3.400,00. Já 

o comandante do Policiamento Especia-
lizado da Capital, coronel Giovanne Silva, 
reforçou que não houve excessos por 
parte da PM. O Sindicato afirma que dez 
professoras ficaram feridas.

O QUE DISSERAM A PBH E A PM

BRADESCO / DIVULGAÇÃO

IMPRENSA SIND-REDE/BH
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Os Juizados Especiais foram cria-
dos com os objetivos de ampliar 

o acesso à justiça e de tentar solucio-
nar o problema da demora na pres-
tação jurisdicional. Eles solucionam 
causas cíveis de menor complexida-
de e infrações penais de menor po-
tencial ofensivo, e seu sucesso de-
corre principalmente do tempo de 
duração do processo, muito menor 
em relação à justiça comum. Nos 
Juizados Especiais as ações pos-
suem rito sumaríssimo, com menor 
número de recursos, com toda tra-
mitação baseada nos princípios da 
oralidade, simplicidade, informali-
dade, economia processual, celeri-
dade e, ainda, com estímulo à cele-
bração de acordos.

Desde dezembro de 2014 tam-
bém passou a ser obrigatório o ajui-
zamento das demandas com valor 

de até 60 salários mínimos contra 
os Estados, o Distrito Federal, os 
Territórios e os Municípios (incluin-
do o Município de Belo Horizonte) 
nos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública.

As ações que tramitam perante 
estes juizados também obedecem a 
um rito próprio. Uma das diferenças 
é a gratuidade do acesso à justiça. 
Nos Juizados as partes estão isentas 
do pagamento de custas e despesas 
processuais e de honorários sucum-
benciais até a publicação da senten-
ça (decisão de primeira instância). 
Se perder a ação a parte deve ava-
liar a conveniência da interposição 
do recurso, pois, a partir de então, 
passam a ser devidos honorários de 
sucumbência e custas judiciais.

Há, ainda, limitação em relação 
à matéria que pode ser questionada 

nos 
J u i -
zados Es-
peciais da Fazenda Pública. Eles não 
serão competentes para julgar, por 
exemplo, mandados de segurança, 
execuções fiscais, ações populares 
e ações sobre direitos ou interesses 
difusos e coletivos. 

É certo que a criação dos Juiza-
dos Especiais representou um signi-
ficativo avanço, mas para alcançar 
toda a eficiência desejada é preciso 
certos reparos para que fiquem pre-
servados não só o acesso à justiça, 
mas também a isonomia processual.

Por que ajuizar minha ação no 
Juizado Especial

NAVARRO / DIVULGAÇÃO
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SONO IDEAL / DIVULGAÇÃO

Centro de Capacitação 
Assemp/IDCT

Confira a agenda de cursos dos meses de maio e junho

JUNHO

12 a 15 Processo Legislativo – Teoria, Aplicação e Prática

13 e 14 Tributos Municipais - Conceito, Elaboração e Aplicação

19 e 20 Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2019

MAIO

Data Curso

08 a 11 Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 – Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público 
Municipal

15 e 16 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

15 a 18 Processo e Técnica Legislativa – Redação de Leis e Textos Oficiais

22 a 25 Comunicação e Expressão – Técnicas e Práticas

22 e 23 Sistema de Registro de Preços e Contratação Direta

24 e 25 Execução Orçamentária e Financeira

*Valores especiais para associados

ENTRE EM CONTATO 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.
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NOTAS

Associadas sorteadas

Como parte das comemorações de seus 60 anos, 
a Assemp sorteou dois pares de convites para o 
show de Milton Nascimento, que ocorrerá no dia 
19 de maio, no Palácio das Artes. O sorteio foi 
realizado entre as pessoas que visitaram a expo-
sição “Faço parte desta história”. As ganhadoras 
foram as associadas Adriana e Beatriz.

Servidora lança livro de poesias

A servidora da SLU Dora Oliveira lançou, no dia 26 de abril, seu mais novo li-
vro, “Por que apagaram as estrelas?”. A obra, de 64 páginas, reúne poesias que, 
segundo a autora, buscam reaproximar os leitores de sua essência. “Quem terá 
a coragem de acender sua estrela, desviando o olhar da linha reta para tocar be-
lezas necessárias e libertadoras? Espero que esta leitura quebre um pouco as 
correntes que nos prendem.” Mais informações sobre a obra podem ser obtidas 
com a editora Pomar de Ideias: contato@pomardeideiaseditora.com.br ou (31) 
98724-1962.

MARCELO SANTOS

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

Na edição de fevereiro foi apresentada a equipe do setor de Direito Privado 
da Assemp. Agora, é hora de conhecer os profissionais que atuam no Direito 
Público, sob o comando da gestora Marcele Dias, em questões que envolvem a 
rotina profissional dos servidores. Devido ao grande fluxo de processos e à va-
riedade de casos que surgem, o setor é uma grande escola para estudantes e 
profissionais que buscam se especializar no assunto. Uma das advogadas mais 
experientes da Assemp, por exemplo, a Priscila Reis, começou como estagiária 
e já está há oito anos como contratada. “Tenho orgulho de fazer parte da família 
Assemp”. Espelho para os mais jovens, como os estagiários Gabriel, Joice, 
Karina – que define o trabalho como extremamente enriquecedor – e Lohrana, 

que vê a Associação como uma oportunidade de aprimorar conhecimentos. O 
setor ainda conta os advogados Nilma, Mariana, Alexandra, Rodrigo e Marcela, 
além da assistente contábil Laíse Vasconcelos, que diz sobre a Assemp: “o 
melhor lugar que já trabalhei”.

Em pé, da esq. p/ dir.: Nilma, Karina, Mariana, Gabriel, Laíse, Marcele, 
Alexandra, Joice e Lohrana; sentados: Priscila, Rodrigo e Marcela.
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Não espalhe notícia falsa!
Cuidados para evitar ser um propagador de “fake news”

Encaminhou uma informação 
duvidosa e... caiu em notícia 

falsa (ou fake news, no original 
em inglês, como ficou popular o 
termo). O compartilhamento des-
sas notícias não é exatamente no-
vidade, mas a internet e os aplica-
tivos de mensagens instantâneas 
ampliaram o alcance dessas men-
tiras. 

Especialmente nesse período 
eleitoral que se aproxima, não en-
caminhe ou compartilhe notícias 
sem comprovação. Checar a vera-
cidade das informações que você 
passa à frente evita que você caia 
em boatos de pessoas desonestas 
e ajude a disseminar informações 
falsas que podem prejudicar pes-
soas inocentes.

Fonte/Arte: CNJ

SICOOB / DIVULGAÇÃO
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CUIDADO COM O 
Confira as dicas de 
segurança da Assemp

O golpe do boleto falso continua 
vitimando pessoas diariamen-

te: ao clicar em um link, o inter-
nauta é levado para uma página 
falsa de banco, que gera um boleto 
com dados alterados e que manda o 
dinheiro diretamente para a conta 
dos golpistas.

 A Assemp reforça as orienta-
ções para proteger seus associados. 
A atenção aos detalhes e algumas 
precauções são essenciais. Utilize 
somente os sites oficiais das insti-
tuições. No caso da Assemp o usuá-
rio deve digitar: http://boleto.as-
semp.org.br. Não busque atalhos 
na internet por meio de sites de 
pesquisa. 

Também é muito importante to-
mar cuidado com o local em que irá 
imprimir a segunda via. Se for em 
casa, lembre-se de manter o anti-
vírus atualizado. Já se for em uma 
lan house, certifique-se previamen-
te sobre esse tipo de cuidado.

BOLETO FALSO!

- O campo 1 da linha digitável sempre será 341;
- O campo 2 sempre será um destes três números: 109, 112 ou 181
- O campo 3 sempre será 314;
- O campo 4 na linha digitável sempre deverá ser igual a 758699 ou 786690;
- O campo “Agência/Código Beneficiário” sempre será 3144 seguido de um dos 
números do campo 4 (758699 ou 786690).

COMO CERTIFICAR-SE DA AUTENTICIDADE DOS BOLETOS DA ASSEMP:

Caso não tenha certeza que o computador de onde você emite o 
boleto está protegido por antivírus ou tenha qualquer tipo 

de dúvida, entre em contato com a Assemp.

O crescente número de tran-
sações bancárias feitas pelo 

computador tem despertado a ga-
nância de estelionatários no am-

biente virtual, mas usuários tam-
bém devem permanecer atentos a 
outros golpes mais “tradicionais”. 
Muitas pessoas, especialmente 

com idade mais avançada, são ví-
timas de golpes que ocorrem nos 
caixas eletrônicos. 

Fique atento:

Atenção também no caixa eletrônico
Os golpistas do “mundo real” também continuam à espreita

• Em caso de dúvidas recorra a funcionários do banco ou 
conhecidos; nunca aceite a ajuda de estranhos;

• Se perceber uma pessoa muita próxima atrás de você no 
caixa, não tenha vergonha: peça que a pessoa se afaste;

• Ao sacar dinheiro, evite contá-lo em público;

• Ao sair do caixa, fique atento à movimentação de pessoas 
para se certificar que não está sendo seguido;

• Procure ir ao banco acompanhado e em horário de maior 
movimento;

• Se a máquina “engolir” seu cartão, entre em contato com 
o banco imediatamente, do seu próprio telefone ou de algum 
conhecido; evite fazer a chamada do celular de estranhos.
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NOTAS

Portal do Servidor

A PBH lançou o Portal do Servidor, plataforma que disponibilizará serviços online aos trabalhado-
res da ativa e aposentados. A princípio o Portal poderá ser utilizado para emissão de contracheque 
e informe de rendimentos, mas outras funcionalidades serão incluídas com tempo. A Prefeitura 
informou que o contracheque continuará sendo emitido normalmente no Banco do Bradesco, mas 
a impressão em outros canais (Central de Atendimento e RHs) não estará mais disponível. Mais 
informações: bit.ly/portaldoservidorpbh.

Anuncie no 
JORNAL DA ASSEMP 

e atinja um público mensal de 
50 MIL LEITORES*!

Anúncios a partir de 
R$345,00.

Entre em contato 
(31) 3237-5026 / 5027 ou 

relacionamento@assemp.org.br

*estimativa com base na tiragem mensal de 22 mil exemplares 

BH



11Edição 282 | Maio de 2018

Participantes das oficinas de Yoga e Dança Cigana da As-
semp fizeram uma visita ao Asilo Cidade Ozanam, loca-

lizado no bairro Ipiranga. A visita das 25 alunas ocorreu no 
dia 13 de abril e foi organizada pela facilitadora de Yoga da 
Assemp Renata Moreira. 

Também participaram do encontro 45 alunos do Colégio 
Municipal Marconi, que a convite do professor e maestro 
Paulo Aguiar foram cantar para os idosos. A visita teve uma 
proposta terapêutica de levar carinho e afeto, mas também 
diversão aos idosos que residem no local.

Levando afeto
Alunas da Yoga e da Dança Cigana visitam Cidade Ozanam

A Cidade Ozanam é uma iniciativa da Sociedade 
de São Vicente de Paulo. O asilo funciona na rua 
Ozanam, 732, bem próximo da av. Cristiano Macha-
do. O local demanda constantemente doações de 
alimentos, roupas, calçados, cobertores, produtos 
de higiene, mas, também, de tempo! Os idosos que 
lá residem precisam de carinho e atenção.

SOBRE O ASILO

ENTRE EM CONTATO 
PELO 3423-6066. 

Combate à dor lombar
Fisioterapeuta Gustavo Oliveira coordena o Projeto Coluna Saudável

A dor lombar é a principal causa de incapacidade no 
mundo, segundo um estudo feito com apoio da Or-

ganização Mundial da Saúde. Para ajudar no combate a 
esse mal, a Assemp lançou recentemente o Projeto Colu-
na Saudável. São dez encontros no total, com aulas duas 
vezes por semana, com a prática de exercícios que bus-
cam a força, a estabilização e a flexibilidade da muscula-
tura que envolve a coluna, proporcionando aos alunos 
melhor capacidade funcional no dia a dia.

O fisioterapeuta Gustavo Henrique de Oliveira, que 
coordena o projeto, explica que nas aulas não há uso de 
aparelhos e os exercícios são todos realizados em um col-
chonete. “A intenção é exatamente a de facilitar a prática 
dos exercícios em domicílio. O aluno aprende aqui e re-
plica em casa”, detalha. 

Cada turma possui um máximo de cinco alunos e as aulas têm duração de meia hora. 
Mais informações: 3237-5000. 

FICOU INTERESSADO?
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Você acabou de tomar uma gar-
rafinha de água e a descartou 

em um lixo comum. A partir des-
te momento está se iniciando um 
ciclo que irá durar 450 anos. Sim, 
esse é o prazo médio de decompo-
sição de uma garrafa plástica no 
meio ambiente. 

Daí você pode pensar: “Ah, mas 

é uma garrafinha só, não vai cau-
sar tanto problema”. É verdade, 
uma só não seria capaz de um es-
trago muito grande.  Mas a estima-
tiva é que são consumidas 1 milhão 
de garrafas por minuto em todo o 
mundo. Desse total, menos de 50% 
são coletadas para a reciclagem. 

Por isso, fazer sua parte é essen-

cial. A Assemp já conta com um 
projeto de sustentabilidade desde 
o ano passado. Lixeiras de coleta 
seletiva foram disponibilizadas em 
todos os andares da Associação e 
uma série de outras medidas tam-
bém foram implementadas, como 
redução de impressões e de consu-
mo de copos plásticos.

A importância da consciência ambiental
Assemp implementa projeto de sustentabilidade e busca influenciar seus associados

CRÔNICA

Meus pais se casaram em 1946: 
ele com 38, ela com 30, situa-

ção rara naquela época. Além disso, 
minha mãe, nascida em 1915, tra-
balhava na Prefeitura de Belo Hori-
zonte, também algo inusitado, e foi 
lá que ela conheceu meu pai.

A forma como eles se viram pela 
primeira vez é outro elemento desta 
história que foge aos padrões. Minha 
mãe havia sido transferida de setor e 
aguardava o momento de conhecer 
seu novo chefe, sentada numa cadeira 
de rodinhas, em frente à sua mesa de 
trabalho. Para passar o tempo, ficava 
se balançando para lá e para cá.

Quando meu pai, o novo chefe, en-
trou na repartição, deparou-se com 
a nova funcionária e dirigiu-se a ela. 
Nesse exato momento a cadeira des-

lizou, minha mãe perdeu o equilíbrio 
e caiu debaixo da mesa. Não consigo 
imaginar a reação do meu pai, muito 
calmo e discreto, mas penso que, por 
dentro, ele estava dando gargalhadas.

Como se não bastasse isso, algum 
tempo depois minha mãe teve que fa-
zer uma cirurgia de vesícula de urgên-
cia. Meu avô foi então à Prefeitura para 
comunicar o fato ao meu pai. Comen-
tou que minha mãe era tão responsá-
vel e gostava tanto do seu trabalho que, 
mesmo anestesiada, ficava repetindo: 
¨Seu João, seu João¨.

No dia seguinte lá estava meu pai 
no hospital com um buquê de flores. E 
assim começou uma história de amor 
que durou sessenta anos.

Maria Alice do Vale

História de amor 

O texto narra a história de amor dos associados João do Vale e Corália. João do Vale foi membro 
atuante da Assemp: participou da gestão do presidente Menezes, foi secretário-geral da Associação na 
gestão de Angelo Flores e fez parte da primeira turma do Núcleo de Convivência. A autora, Maria Alice, é 
uma das filhas do casal, já falecido.

CONTEXTO

Segundo a Prefeitura de Belo 
Horizonte a coleta seletiva porta 
a porta é realizada, uma vez por 
semana, em 36 bairros da capital. 
Além disso, existem 77 Locais 
de Entrega Voluntária (LEVs) 

espalhados pela cidade, onde 
o próprio cidadão pode levar 
seu lixo separado e depositar 
nos contâineres.  Para saber 
os endereços, acesse o link:  
bit.ly/coletaseletivabh.

COLETA SELETIVA EM BH
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VOTO CONSCIENTE

A principal atribuição da Justiça Eleitoral é organizar 
e administrar as eleições. Por isso, o TSE elaborou o 

calendário eleitoral para as eleições de 2018, com as datas 
em que determinados procedimentos são realizados:
- 07/04: último dia para que presidente, governado-
res e prefeitos deixem o mandato, caso queiram dis-
putar outro cargo;
- a partir de 10 de abril: vedado o aumento salarial 
para servidores públicos, que fica proibido até a posse 
dos eleitos;
- 09/05: último dia para tirar, transferir ou regularizar 
seu título eleitoral;
- entre 20/07 e 05/08: convenções partidárias para esco-
lha dos candidatos; 
- 15/08: ultimo dia para que os partidos regis-
trem seus candidatos;  
- 16/08: início da propaganda eleitoral;
 - 07/10: primeiro turno;
 - 28/10: segundo turno, se houver.

Os 35 partidos políticos brasilei-
ros também estão se movimentando 
com vistas às eleições. Alguns mu-
daram de nome e alguns políticos 
mudaram de partido. A única forma 
de se chegar ao Poder Executivo e ao 
Poder Legislativo, no Brasil, é se filian-
do a um partido político. 

E os eleitores? Como ter consciên-

cia no voto? Uma forma é pesquisando no site  
www.tre-mg.jus.br, em Eleições 2018 / divulgação de 
candidaturas, todas as informações disponibilizadas 
sobre os candidatos e, também, pesquisar na mídia 
como o candidato vem agindo na vida pública.

Outra forma é não acreditando em mitos eleitorais 
como o que diz que se 50% ou mais dos votos forem 
nulos, a eleição será anulada. A divulgação desta in-
verdade incentivando a anulação do voto não tem fun-
damento legal.

O protesto para mostrar insatisfação com a classe 
política votando nulo, em branco, ou não indo votar, 
sob o ponto de vista jurídico, não altera em nada o 
resultado das eleições.

Portanto, pesquise os candidatos, escolha 
em quem votar, compareça e vote. Esse 

direito é seu, não deixe que outros es-
colham por você. As consequências 

do voto atingem a todos.

Maria Aparecida 
Paoliello de Melo

Advogada e conselheira da Assemp
Presidente da Comissão de Direito 
Eleitoral da OAB/MG 2007-2009

Ouvidora Eleitoral da 
OAB/MG 2010-2012

É você quem vai decidir

Peças produzidas pe-
las alunas do curso 

de Pintura em Tecido 
fazem parte de uma 
exposição iniciada na 
Assemp no dia 23 de 
abril. A mostra conta 
com toalhas de mesa, 
toalhas de rosto e pa-
nos de prato, entre ou-
tros artigos.

A técnica de pintura 
em stencil consiste em aplicar tinta num espaço por 
meio de leves “batidas” de tintas, até que se encon-
tre o tom desejado. A facilitadora do curso, Carmen 

Couto, fala da alegria 
de ver o trabalho pron-
to: “É realmente muito 
gratificante, principal-
mente pelo tamanho do 
talento que elas mos-
tram e conseguem ex-
pressar”. 

Segundo Carmen, a 
exposição é uma boa 
oportunidade para que 
as alunas possam dar 

demonstração de suas habilidades. “É muito grati-
ficante ver o resultado, tanto para as alunas quanto 
para a própria professora”.

Exposição Pintura em Stencil
Mostra exibe trabalhos da oficina de Pintura em Tecido
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Aos 60 anos, Márcia Apareci-
da Abouid dispensa a ideia de 

se aposentar por agora. “Se ficasse 
em casa, ia acabar me acomodando. 
Por enquanto, só quero continuar 
no ritmo que estou levando”. Már-
cia trabalha na parte administrativa 
do setor de orçamento da Secretaria 
Municipal de Saúde, onde ingres-
sou em 1990. Ficou lá por 20 anos, 
foi transferida para a UPA Nordes-
te, para cuidar do marido que estava 
doente, e agora está de volta à sede 
da secretaria. “Sempre gostei de tra-
balhar aqui. Mas também gosto mui-
to do pessoal da UPA, somos muito 
amigos e sempre saímos juntos”.

Antes de ingressar na prefeitura, 
Márcia era professora e ajudava o ma-
rido, também professor, nos serviços 
de transporte escolar. A mudança de 
carreira veio para diminuir um pouco 

a carga horária de trabalho. 
Fora do expediente, Márcia passa 

a maior parte do tempo com a famí-
lia. O filho Phelippe, com quem divi-
de a casa, e a filha Poliana, que é sua 
vizinha, são seus maiores compa-
nheiros. “A gente passeia muito, vai 
em shows, gosta muito de conversar. 
Somos muito unidos”. O núcleo fa-
miliar de Márcia conta, ainda, com o 
genro Ivan, que é “como um filho”, e 
com o neto Bernardo, de dois anos. 
“Ele é o nosso xodó, adoro ficar ba-
bando nele”.

Além de curtir a família, Márcia 
também adora ler e ver TV e se defi-
ne como uma pessoa caseira. Mas não 
é nem de longe uma pessoa solitária: 
cheia de amigos, ela realiza encontros 
periódicos com os amigos da UPA e 
da Secretaria de Saúde. “Sempre esta-
mos nos encontrando, nos reunindo”.

Vida ativa aos

Associada à Assemp há 
15 anos, Márcia conta que 
não tem muito tempo para 
frequentar as atividades da 
Associação, mas que os filhos 
fizeram aulas de inglês no CEA 
durante a adolescência. Hoje, 
ela usufrui do plano de saúde 
e da assistência jurídica. “Toda 
vez que precisei da Assemp fui 
muito bem atendida. E o curso 
de inglês dos meus filhos foi 
excelente”.

ASSISTÊNCIA

Márcia Aparecida 
não quer saber de 
aposentadoria e não 
desgruda da família

1958 a 2018

Fragmentos históricos 
da Associação

A história continua...

A década é 1970...
1972

A diretoria da Assemp envia à prefeitura a 
solicitação de um código para desconto 
em folha para empréstimo e mensalidade 
social. A proposta foi aprovada pela 
Câmara Municipal e transformada em lei 
em 1972. 

A Assemp ganha um terreno de 
1.080m² em Mateus Leme. A intenção 
era usá-lo para a construção de uma 
sede campestre, plano inviabilizado por 
questões financeiras. Posteriormente, o 
terreno foi vendido e o capital investido 
na informatização da entidade.

Antonio Carlos N. 
Menezes, recém 
empossado, recebe o 
primeiro associado não-
aposentado. Com isso, a 
antiga Afap (Associação 
dos Aposentados da 
Prefeitura) se torna 
Assemp (Associação 
dos Servidores 
Municipais da Prefeitura 
de Belo Horizonte).

60
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REIKI
Tratamento e alívio de sintomas de dor, 
depressão, ansiedade, insônia, medo, 
traumas e distúrbios por meio da energia 
das mãos. relaxamento profundo. Descon-
to para servidores, associados e aposen-
tados. Consultório no centro.
MARTA
99827-8609 / 98216-8383 

VIAGENS
Maio: Angra dos Reis. Junho e julho: Caldas 
Novas. Agosto: um dia no Resort com café, 
almoço e lanche à tarde. Pague parcelado.
ANTONIA EUSTAQUIA OLIVEIRA
3496-2952 / 98908-1482
 
PSICOLOGIA / PSICANÁLISE
Atendimento clínico e escolar Desconto 
para associados e familiares Consultório 
no Santo Agostinho entre avenidas Ama-
zonas e Contorno.
NILZA HELENA DE OLIVEIRA
99641-5851 / 98661-5851

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Casa em Casa Branca. Casa térrea de 
900 m²: 2 qtos (1 suíte), banheiro, sala p/ 
2 ambientes, cozinha para fogão a lenha, 
varanda, garagem p/ 2 carros. Condo-
mínio com lazer completo. Aluguel: R$ 
1.800,00. Venda: R$ 250 mil.
ZIMAR MENDES SOARES
99975-1027
 
VIAGENS
Campos do Jordão – Festival de Inverno: 
13 a 17/07. Transporte e hotel c/ café; 
RF$950. Caldas Novas: 21 a 27/07. Gol-
den Dolphin Grande Hotel; café, almoço, 
sobremesa (refrigerante, suco e água); R$ 
1.180. 
LUCI COSTA
3493-0608 / 99989-5253
 
FÉRIAS JANEIRO 2019
Camboriú com Beto Carrero. RS: Grama-
do, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçal-
ves, Garibaldi. PR: Foz, Paraguai, Fron-
teiras da Argentina, Cataratas, Curitiba. 
Ingressos Natal Luz, café e jantares hotéis 
3 e 4 estrelas. R$4.200. 
LUCI COSTA
3493-0608 / 99989-5253
 
VENDO
Teodolito Fuji T208 AT. R$3.000,00. 
NEUMA ARAÚJO
99119-0951
 
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, 15 
anos, bodas, eventos empresariais, musi-
cais e formaturas.
ROSANA PEREIRA
3283-2354
 
EXCURSÕES
Caldas Novas: 23 a 27/07 - R$780,00. 
Ilhabela/SP: 11 a 16/10 - R$850,00. Faça 
sua reserva!
MÉRCIA VIEGAS
3423-7877 / 98650-0901

ALUGO, VENDO OU TROCO
Ótima casa para passar fins de semana, 
feriados e recessos. Descanse, divirta-se, 
você vai adorar. 85 km de BH – Igarapé – 
Condomínio Fazenda Solar.
JOANA RIBEIRO DE ASSIS
3481-7912 / 98886-6522
 
TRIO AMADEUS
Violão, violino e harpa. Músicas clássicas 
e contemporâneas. Para eventos parti-
culares e empresariais.
TEREZA PEREIRA CARVALHO
99901-4859 / 99701-8036
 
AULAS
Matemática e raciocínio lógico.
LUCIENE APARECIDA MARZAGÃO
99163-4001
 
VENDE-SE
Vendo maquina de tecer tricô portátil, 
pouco uso, peças para reposição (avul-
sas), livro com desenhos, em 3 idiomas 
(vol 3) traduções a parte. Aceito proposta.
MARIA DE LOURDES LOMMEZ
3222-3706
 
VENDO 
Vendo cota do Thermas. Sócio remido. 
R$1.800,00.
JORGE ALVES DE SAUZA
3018-5873 / 98790-1355
 
REFORÇO ESCOLAR
Ensino fundamental 1 e 2. Português, 
Matemática, Ciências (Biologia), Física e 
Química. Atendo também a domicílio.
SANDRA DE FATIMA SILVA
2535-0010 / 98897-0462
 
AULAS
Aulas de violão, guitarra, baixo e canto. 
Temos estacionamento pra alunos. Qual-
quer estilo musical gospel, sertanejo etc.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777
 
MEDITAÇÃO SAHAJA YOGA
Rua Alvarenga Peixoto, 184. Todas as 
terças às 10h e às 19h. Gratuito.
GLENY CAMARGO
3031-6771
 
ALUGA-SE
Alugo espaço para reuniões empresariais, 
aniversários – colocação de tendas e ca-
deiras. Espaço livre, excelente ventilação.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777
 
CURSO
Curso corte e costura prático e rápido. 
Moldes sob medida e acabamentos finos. 
Rua Jaguaribe, 831 – Renascença.
NIVALDA MENDONÇA
3444-6259 / 3444-5363

ACOMPANHANTE
Ofereço-me para dormir com pessoa ido-
sa que more na região central de BH.
98404-0559 / 99814-4315 
LUZIA

ROTEIRO RELIGIOSO
Aparecida/ Canção Nova/ Frei Galvão/Mis-
sa c/ Pe.Marcelo e Campos do Jordão. 08 
a 12/08. Viagem diurna p/ apreciarmos as 
paisagens. Hospedagem Hotel Imperador 
c/ pensão completa.
CELMA
3464-1096 / 99271-1995

EXCURSÕES
Maio: Aparecida do Norte, Sagrada Face, 
Frei Galvão e Campos do Jordão. Julho: 
São Lourenço, Caxambu e Baependi - 
visita a Inhá Chica. Agosto: Caldas Novas 
Hotel Hot Springs pensão completa. 
RENATA BERNARDES NOVAIS
3466-2621 / 99617-1147

SOCIAL

A associada Maria do Carmo de 
Souza completou 83 anos no dia 

25 de março. Suas filhas Renata e 
Juliana e os netos desejam muitas 

felicidades, saúde e paz! Feliz 
aniversário!

Celebração dos 100 anos da 
senhora Alzira, mãe da associada 
Maria Aparecida. A aniversariante 

também foi frequentadora da 
Assemp. Muita paz e alegria nesta 

data tão especial!
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ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

SUDOKU

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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