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ASSEMP!
Parabéns, 

Comemorações dos 60 anos da Associação são marcadas 
por exposição histórica e lançamento de revista
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A Assemp celebra 60 anos de fun-
dação neste mês de março. Mas não 
se trata apenas de comemorar seis dé-
cadas de existência., porque isso seria 
pouco diante da grandiosidade da As-
sociação.

Trata-se de celebrar como 27 só-
cio-fundadores se transformaram em 
uma família de mais de 15 mil associa-
dos. De como a entidade saiu de uma 
situação em que dependia de favores 
para ter um local de reunião para se 

tornar proprietária de dez andares de 
um edifício em um dos endereços mais 
tradicionais da capital, além de outros 
dois imóveis na região central. 

São conquistas que não ocorreram 
por acaso. A Assemp é resultado do ár-
duo trabalho, dedicação e compromis-
so de homens e mulheres que acredita-
ram no valor da fraternidade.

Hoje, sua infraestrutura física, seu 
capacitado corpo de funcionários e to-
dos os serviços e benefícios que ofere-

ce colocam a Associação em um pata-
mar único, tornando-a referência em 
bem-estar e qualidade de vida para os 
servidores públicos de Belo Horizonte.

E isso, sim, é motivo de sobra pra 
comemorar!  Parabéns, Assemp! Que 
os próximos 60 anos, que começam a 
ser escritos agora, possam ser de ain-
da mais glórias e motivos de orgulho e 
celebração!

Boa leitura!

MOTIVO PARA CELEBRAR
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“Você não fica mais velho, você fica melhor.”
Shirley Bassey, cantora britânicaFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a refl exão e o debate de ideias
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Entidades representativas dos ser-
vidores se reuniram, no dia 20 de 

fevereiro, com a secretária adjunta de 
Recursos Humanos, Fernanda Neves. 
Em pauta estavam as mudanças na 
avaliação de desempenho dos servido-

res. Em dezembro a PBH havia apre-
sentado uma proposta, que foi negada 
pelas entidades, que fizeram suges-
tões de mudanças. A última reunião 
seria para alinhar as propostas antes 
de encaminhá-las ao Conselho de Ad-

ministração de Pessoal (Conap) para 
aprovação. Entretanto, um desacordo 
sobre quem participará da avaliação 
de cada servidor travou a reunião. Um 
novo encontro de discussão deve ocor-
rer na primeira quinzena de março.

Mudanças na avaliação de desempenho
Entidades afirmam que alterações prejudicarão a progressão de carreira

PROPOSTA ORIGINAL DA PBH PROPOSTA DAS ENTIDADES NOVA PROPOSTA DA PBH

Segmentos 
avaliadores

- Gestor
- Autoavaliação do 
servidor

Incluir os pares como 
segmento avaliador Manter proposta original

Pesos das 
avaliações

- Gestor: 80%
- Autoavaliação: 20%

Pesos iguais para as 
três avaliações

- Gestor: 60%
- Autoavaliação: 40%

Responsabilidades

É responsabilidade 
do servidor, junto 

com o gestor e o RH, 
o cumprimento dos 
prazos da avaliação

Retirar esse ponto Atender o pedido das entidades

Valor mínimo na 
média das avaliações

Será considerado apto 
o servidor que obtiver a 

média de 70%

Reduzir de 70%  
para 60% Manter proposta original

Exoneração

O resultado da 
avaliação de servidor 
em estágio probatório 

pode subsidiar 
seu processo de 

exoneração

Retirar esse ponto Atender o pedido das entidades

Diretrizes da 
avaliação

A metodologia ficará a 
cargo da Subsecretaria 
de Gestão de Pessoas

Incluir a aprovação 
prévia do Conap Atender o pedido das entidades

Mudanças no Conselho do RPPS
Mandato dos atuais conselheiros termina no mês de abril

POR DENTRO DO RPPS

No próximo mês termina o manda-
to de dois anos dos atuais mem-

bros do Conselho de Administração 
do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores Municipais. O órgão é for-
mado por seis representantes da PBH 
e seis indicados pelos servidores. 

Como vem ocorrendo desde a rees-
truturação do RPPS, no fim de 2011, 

as entidades (associações e sindicatos) 
firmaram acordo para a composição 
de um chapa de consenso, que busque 
o máximo de representatividade.

A Assemp terá direito a uma cadeira, 
que será ocupada novamente pelo con-
selheiro Maurício Albino de Almeida. A 
eleição que ratificará os nomes dos con-
selheiros ocorre no dia 06 de março. 
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A Lei Municipal nº 11.080/17, em seu artigo 13, alte-
rou a redação do artigo 159 do Estatuto do Servidor, 

que dispõe sobre o benefício das férias-prêmio. De acor-
do com a nova lei, o servidor terá direito ao gozo de três 
meses de férias-prêmio a cada cinco anos de efetivo exer-
cício do cargo.

A possibilidade de conversão em espécie ficou restrita 
às seguintes situações: enfermidade grave; aposentadoria 
por invalidez; falecimento do servidor; para os professores 
municipais e professores da educação infantil em efetivo 
exercício da regência; quando o benefício não for concedido 
após cinco anos do requerimento administrativo e quando, 
por necessidade da Administração Pública, o servidor não 
puder usufruir do direito antes de sua aposentadoria ou 
exoneração.

Porém o §2º do artigo 159 do Estatuto do Servidor, de 
acordo com a nova redação, prevê que o benefício das fé-
rias-prêmio deverá ser usufruído pelo servidor ao longo da 
sua vida funcional até o momento de sua aposentadoria, 
sob pena de perdimento.

Daí surge o questionamento: o servidor que se aposentar 
ou for exonerado sem ter gozado o período de férias-prêmio 
já adquirido tem direito à conversão em espécie do benefí-
cio? No entendimento do Setor Jurídico da Assemp, sim. E 
já há entendimento judicial em casos semelhantes determi-

nando o pagamento do benefício.
O Superior Tribunal de Jus-

tiça, em diversos julgados, con-
solidou a orientação de que é 
cabível a conversão em pecúnia 
da licença-prêmio e/ou férias 
não gozadas. Esse também é o 
entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, que por ocasião do julgamento 
do Agravo no RE nº 721.001/RJ, reconheceu a Repercus-
são Geral da matéria a fim de reafirmar a sua jurispru-
dência ao fundamento de que “é devida a conversão de 
férias não gozadas bem como de outros direitos de natu-
reza remuneratória em indenização pecuniária por aque-
les que não mais podem delas usufruir, seja por conta do 
rompimento do vínculo com a Administração, seja pela 
inatividade, em virtude da vedação do enriquecimento 
sem causa da Administração”.

Sendo assim, o servidor que se aposentar ou for exone-
rado sem ter gozado sua licença-prêmio deverá requerer o 
seu direito à conversão em espécie, por meio de processo 
administrativo instaurado na PBH. Caso o pedido seja in-
deferido, o servidor deverá entrar em contato com o Setor 
Jurídico da Assemp pelo telefone 3237-5040 para agen-
damento de atendimento.

Possibilidade de conversão em espécie de 
férias-prêmio após aposentadoria

NAVARRO / DIVULGAÇÃO
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NOTAS

Imposto de Renda 2018

A Secretaria da Receita Federal divulgou o prazo de apresentação da de-
claração do Imposto de Renda 2018. As declarações podem ser entregues 
entre 1º de março e 30 de abril. Associados que possuem plano de saúde e 
odontológicos por meio da Assemp devem requisitar a declaração de gastos 
de saúde pelo e-mail: ir@assemp.org.br. Não deixe para a última hora! 
Para quem se interessar, a Joaf Serviços & Negócios, empresa parceira da 
Assemp, faz a preparação e o envio de declarações do IRPF 2018 com preço 
especial (veja anúncio na página 6).

Novo endereço

A profissional conveniada da Assemp Marisa Ribeiro está atendendo 
em novo endereço: rua Califórnia, 485 – Sion. O novo local de atendi-
mento fica a menos de 200 metros da antiga sede, na rua Chicago. A 
fisioterapeuta oferece atendimentos individualizados em Reeducação 
Postural Global (RPG) e uroginecologia (para tratamento de disfunções 
do assoalho pélvico e consequentes patologias, como incontinências 
urinárias). O desconto é de 20%. Mais informações: 97123-7521.

A Prefeitura de Belo Horizonte 
divulgou, no fi m de fevereiro, os 

dados consolidados de suas contas 
em 2017. Segundo as informações, 
a PBH fechou o último ano com um 

défi cit de R$ 319 milhões: foram R$ 
10,4 bilhões em despesas frente a 
R$ 9,72 bilhões em receitas. Confi ra 
alguns números apresentados pela 
PBH na área de pessoal.

PBH divulga 
balanço de 2017

Contas do munícipio fi caram no vermelho em R$ 319 milhões

45,41%

R$ 71,9 
milhões

6,38%

2.020

da Receita Corrente Líquida 
foram destinados a despesas 

de pessoal

foram gastos com pagamentos 
de férias-prêmio

foi o aumento nos gastos 
com pessoal no comparativo 

com 2016

novos servidores 
convocados nas áreas da 

Saúde e Educação
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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

O tratamento da acupuntura é ofertado na Assemp desde 2000. Atualmente são 
cinco pro� ssionais que realizam o atendimento na Associação. Conheça mais 
sobre cada um deles: a veterana de casa é a Raquel, que está na Assemp há 11 
anos. Ela conta que se interessou pela acupuntura após ela mesma passar por um 
tratamento e comprovar os bons resultados. Já a Regiane, que tem nove anos de 
trabalho, atuava como � sioterapeuta até conhecer a acupuntura. “Um paciente me 
apresentou à terapia e decidi fazer uma pós-graduação. Foi a melhor coisa que � z, 
pois ampliou meus conhecimentos na área da saúde”. Para a Diva a acupuntura 

veio convergir com sua formação em Psicologia. “Atendia muitos pacientes com 
síndromes que necessitavam de acompanhamento médico paralelo. Encontrei na 
acupuntura o apoio para me auxiliar no tratamento”. A equipe ainda conta com 
dois homens: o Hugo trabalha na Assemp há oito anos, mas já estuda a terapia 
chinesa há 17. Já o biomédico Tiago de� ne o trabalho na Associação como re-
compensador. “Uma das maiores recompensas que o trabalho pode proporcionar 
é a transformação positiva que ele promove, e sem dúvidas a Assemp participou 
muito dessa transformação na minha vida”.

(Da esq. p/ direita) Hugo, Diva, Regiane, Raquel e Tiago.

NOTA

JO
A

F / D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Nova unidade da Ressalve

Começa a funcionar neste mês o novo es-
paço da clínica de Pilates Ressalve. Além 
do atendimento no 13º andar da Assemp, 
associados também poderão participar 
das aulas na nova unidade, na rua Seve-
rino Lara, 60B, na região de Venda Nova. 
O subsídio ofertado pela Associação será 
válido para ambos os locais. Dessa for-
ma pessoas que moram ou trabalham em 
Venda Nova poderão fazer as aulas de Pi-
lates sem precisar se deslocar até o cen-
tro. Mais informações: 3142-7444.
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Já estão funcionando no 6º an-
dar do edifício sede os dois mais 

novos convênios subsidiados fir-
mados pela Associação: massote-

rapia e nutrição. Os atendimentos 
de massoterapia são ofertados pela 
Clínica Tetê Araújo, que atua como 
parceira da Assemp há algum tem-

po. Os atendimentos de nutrição 
são uma novidade e estão sendo 
realizados pela profissional Camila 
Silva. Confira mais detalhes:

Atendimentos de nutrição e massoterapia
Novos convênios subsidiados estão funcionando no sexto andar

MASSOTERAPIA NUTRIÇÃO

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

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

quintas, de 14h às 19h

• Massagem relaxante, modeladora 
e revitalizante facial
• Reflexologia podal (massagens 
nos pés)

• Atendimento por meio de 
consultas individualizadas

VALOR COM  
SUBÍSIDIO DA ASSEMP:  

R$40,00 
POR ATENDIMENTO/CONSULTA

INFORMAÇÕES  
E AGENDAMENTOS 

 
3237-5000 ou  

atendimento@assemp.org.br

SICOOB / DIVULGAÇÃO
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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. 

A Assemp está comemorando, neste mês de março, 
60 anos de sua fundação. Um grande marco para 

uma entidade que surgiu acanhada, embaixo das ár-
vores do Parque Municipal. Mas como a Associação se 
prepara para os próximos 60 anos que estão por vir?

Com a palavra o responsável por dar início a esse 
novo capítulo na história da Assemp, o presidente An-
selmo Horta Nassif.

A Assemp carrega como lema a fraternidade. 
Qual o significado disso para você?
A Assemp não atua para oferecer apenas lazer ao as-
sociado, mas, na medida do possível, para assisti-lo 
em todas as suas demandas. O que queremos é criar 
um oásis em meio à balbúrdia.

O que explica o sucesso da Assemp?
Todo trabalho é endereçado ao associado e nada é exe-
cutado sem o máximo de transparência. Aqui não se 
pratica nada fora da lei, não há distorção da realidade 
e não se encampa nada que seja obscuro.

Como levar a Assemp aos seus próximos 60 anos?
Cuidamos muito para que esta mesma linha de condu-
ta seja adotada futuramente por aqueles que vão tocar 
a Assemp. Os dirigentes da Associação são oriundos do 
Conselho, que é sempre renovado por pessoas de con-
duta ilibada. Além disso, uma das minhas primeiras 
medidas foi alterar o estatuto para que haja renova-
ção e não ocorra perpetuação no poder.

Sua atual gestão ainda tem mais três anos de man-
dato pela frente. Quais são os projetos?
Nossa principal proposta é trabalhar para descentra-
lizar os atendimentos. Estabelecer convênios e parce-
rias com valores atrativos para atender os associados 
em pontos estratégicos da cidade, aumentando nossa 
capacidade e levando a Assemp mais próxima do tra-
balho ou da residência do associado.

Olho no futuro
Presidente Anselmo Horta Nassif fala 
sobre os 60 anos da Assemp
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REVISTA COMEMORATIVA

60 ANOS 
   DA ASSEMP

REVISTA COMEMORATIVA

60 ANOS 60 ANOS 
   DA ASSEMP

Lançamento no dia 06 de março, 
   em conjunto com a abertura 
     da Exposição “Faço parte  
        desta história”

   As origens, as perspectivas, os projetos e as
       pessoas que fi zeram e fazem da Assemp 
            a grande Associação que ela é hoje
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O Conselho de Administração da Assemp reto-
mou no fim de fevereiro suas atividades em 

2018. O órgão é formado por 36 conselheiros, 
além dos ex-presidentes da Associação, e se reú-
ne toda última quinta-feira de cada mês.

O Conselho cumpre importantes funções den-
tro da estrutura administrativa da entidade: no 
cotidiano gerencial, os conselheiros dão suporte 
e respaldo às decisões da Presidência, como am-
pliações, novos serviços, convênios etc. Já sob 
uma ótica deliberativa, cabe ao Conselho, entre 
outras responsabilidades, eleger a Presidência, 
aprovar reformas no estatuto, autorizar a com-

pra e venda de imóveis e estabelecer o valor da 
mensalidade social da Assemp. 

Na última reforma estatutária, realizada em 
2016, o presidente Anselmo Horta Nassif fez 
questão de ratificar e reforçar o papel do Conse-
lho de Administração da Assemp. Prezando pela 
total transparência, o órgão é sempre comunica-
do e mantido a par de tudo o que ocorre na As-
sociação.

Conselho 
retoma atividades

Órgão cumpre importantes funções na 
administração da Assemp

Centro de Capacitação Assemp/IDCT
Confira a agenda de cursos dos meses de março e abril

Nos dias 14 e 15 de março o Centro de Capa-
citação Assemp/IDCT irá promover o curso “A 

gestão escolar: estratégica, humana e finan-
ceira”, voltada para diretores das escolas públicas. O 

curso tem por objetivo dotar os profissionais de fer-
ramentas para gerir todas as variáveis que envolvem 
o exercício de seu papel no ambiente escolar. Confira 
os demais cursos da agenda:

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

ABRIL
03 e 04 Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda e o papel dos gestores públicos

03 e 04 Valor Adicionado Fiscal – Auditoria  e Repasses

12 e 13 Gestão Patrimonial no Setor Público

17 e 18 Compras Diretas – Dispensa e Inexigibilidade

MARÇO
Data Curso

06 e 07 Licitações e Contratos Administrativos

06 a 09 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e as Comissões Processantes

13 a 16 Fiscalização e Controle Interno no Poder Legislativo

14 e 15 A Gestão Escolar: Estratégica, Humana e Financeira

15 e 16 Curso em Assessoria de Comunicação para Administração Pública

20 e 21 Gestão de Projetos no Setor Público

20 a 23 Processo e Técnica Legislativa

21 e 22 Planejamento, Contratação, Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Sinf.

22 e 23 Controle Interno: Implantação, atuação e fiscalização

*Valores especiais para associados
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Boleto falso: redobre a atenção
Saiba como se certificar da autenticidade do boleto da Assemp

Ninguém está livre de ser vítima 
do golpe do boleto falso, pois 

os oportunistas sempre tentam tirar 
vantagem de um momento de distra-
ção ou fragilidade das vítimas. Mas 
com alguns cuidados é possível dimi-
nuir os riscos disso acontecer.

A primeira recomendação é utili-
zar somente os sites oficiais das insti-
tuições. No caso da Assemp o usuário 
deve digitar: http://boleto.assemp.
org.br. Não busque atalhos na inter-
net por meio de sites de pesquisas.

Caso o site da Assemp esteja em 
manutenção, o usuário deve digitar 
www.itau.com.br. Ao acessá-lo, cli-
que na terceira aba no canto superior 
à esquerda e, depois, clique em bole-
tos e comprovantes.

Uma simples conferência e 
atenção aos detalhes podem ser 
determinantes!
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VOTO CONSCIENTE

O Congresso Nacional, derrubando veto da Presi-
dência, recriou a fi gura do voto impresso no Bra-

sil. Defi nitivamente não se trata de uma novidade na 
legislação pátria, mas não há dúvidas de que o tema 
continua cercado de muita polêmica.

A impressão de um comprovante do voto, com a apo-
sição de um número de registro, para facilitar posterior 
auditoria dos resultados apurados em uma dada urna ele-
trônica representaria, na prática, um enorme retrocesso. 

O primeiro dado a justifi car a preocupação com o voto 
impresso decorre do simples fato de que um número de 
controle associado a um voto permitiria a posterior con-
ferência desses impressos e abriria uma possibilidade real 
de retornar-se ao nefasto período do voto de cabresto.

Em segundo lugar, o fato de o voto só poder ser 
computado após sua impressão e confi rmação pelo 
eleitor faz renascer antigos problemas relacionados à 
confi ança entre os eleitores analfabetos ou portadores 
de defi ciência visual. Impossibilitados de verifi car a 
correção dos dados impressos, esses cidadãos teriam 
de buscar auxílio de terceiros para concretizar o pro-
cesso de votação com plena segurança.

O voto impresso criaria, também, a possibilidade 
de um eleitor inescrupuloso afi rmar que os dados im-

pressos no comprovante serem diversos dos dados di-
gitados na urna eletrônica. Nessa situação, seria cria-
do um impasse insolúvel que poderia desacreditar o 
sistema e toda uma eleição.

Por fi m, há um problema de ordem técnica: se uma 
das impressoras apresentasse algum problema durante 
a votação, o que não raro ocorre, o técnico da Justiça 
Eleitoral precisaria abrir o compartimento em que es-
tavam alojados os votos já impressos e acabaria rom-
pendo o sigilo da votação.

Nesse sentido, não emergem justifi cativas plausíveis, 
especialmente diante da inexistência de elementos incon-
testáveis da ocorrência de qualquer fraude no sistema ele-
trônico de votação brasileiro, que levem a ressuscitar um 
procedimento que além de dispendioso economicamente 
trará ameaças reais a princípios basilares do direito ao su-
frágio, como o são o sigilo e a segurança.

Volgane Oliveira Carvalho
Mestre em Direito pela PUC-RS e 

analista do TRE do Maranhão
Artigo publicado originalmente na revista 

Estudos Eleitorais do TSE – vol. 11 
(texto adaptado)

Dos inconvenientes do voto impresso

de março
Dia Internacional da Mulher

Nem todo mundo vai compreender
isso tudo que você é
o que não significa

que você deva se esconder
ou se calar

O mundo tem medo
de mulheres extraordinárias

Ryane Leão

Parabéns a todas as 
nossas associadas extraordinárias!
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No seu aniversário de 60 anos, o 
maior desejo de Antônio Morei-

ra Martins é a aposentadoria. O pedi-
do já foi protocolado e deve sair até 
o primeiro semestre de 2019. Depois 
de atuar como agente sanitário por 
26 anos, trabalhando no Centro de 
Saúde Paraíso, no bairro Santa Efi -
gênia, e como vendedor no comércio, 
Antônio conta os dias para o descan-
so. “Não vejo a hora. Quero passar 
um tempo à toa, depois viajar e curtir 
com minha esposa, sem compromis-
sos com fi lhos e netos”.

Antônio também pretende retomar 
as aulas de dança na Assemp, já que 
agora tem companhia: a esposa Ana, 
com quem está junto há três anos. Ele 
conta que o relacionamento só acon-
teceu por intermédio de uma amiga. 

“Acho que ela já sabia que a gente ia 
dar certo e tentou ajudar. A Antonieta 
foi um ótimo cupido e uma amiga que 
consideramos muito”, conta. “Não me 
casei antes porque esperei encontrar a 
pessoa certa. É como naquele livro do 
Gabriel Garcia Márquez, ‘O amor nos 
tempos de cólera’.”

Contando os dias
Se a pessoa certa só apareceu 

há pouco tempo, Antônio nutre 
um outro amor bem mais antigo: 
a literatura.  O gosto pela leitura 
começou ainda na infância. “Eu e 
meus amigos gostávamos de ler 
gibis da Turma da Mônica e do Tio 
Patinhas. Na escola, comecei a ter 
mais familiaridade com os livros e, 
hoje, leio por prazer. Dedico duas 
horas do meu dia à leitura”. 

E se para descrever a própria 
história de amor o associado recorre 
a Garcia Márquez, é também 
do autor colombiano o seu livro 
favorito, “Cem anos de solidão”. 
“Já li e gosto muito de toda a obra 
do Gabriel Garcia Márquez, mas 
‘Cem anos de solidão’ tem um lugar 
especial”.

A paixão pelos livros, inclusive, 
foi o que aproximou Antônio da 
Associação: foi por causa da 
biblioteca da Assemp que ele 
decidiu se associar. Já são mais de 
20 anos usufruindo do acervo da 
biblioteca Orlando Vignoli.

PAIXÃO PELOS LIVROS

Completando 60 anos como a Assemp, associado Antônio 
Martins fala da expectativa e dos planos para a aposentadoria

1958 a 2018

Fragmentos históricos 
da Associação

A história continua...

A década é 1960...
1958

As reuniões começam 
a ser registradas em 
ata. Dessa maneira, as 
decisões tomadas nas 
reuniões estariam sempre 
documentadas, para que 
pudessem ser discutidas 
posteriormente.

Já em meados dessa 
década, a Assemp chega 
a 400 associados. Número 
representava quase 
metade dos servidores 
aposentados da PBH.

Em 1969 o servidor Antônio Carlos
Nonato de Menezes toma posse como
presidente da Assemp.

Foi neste período que se inaugurou a
sede na Rua São Paulo. O ato é 
resultado do crescimento rápido da 
Associação.

Quer mandar um recado de aniversário para a Assemp? Envie para: assemp@assemp.org.br.
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VIAGENS
Romaria à Aparecida e Guaratinguetá. 27/04 
a 01/05. Hotel c/ café, almoço e jantar. Visita 
guiada ao santuário com guia Embratur. R$750. 
Opção de passeio com guia em Campos do 
Jordão. Acréscimo de R$85.
EDNA PEIXOTO ALVES
3481-0474 / 99612-1430

ALUGA-SE OU VENDE-SE
Ótimo apartamento no Centro, Edifício Maletta, 
próximo a comércio, igrejas, parque, etc. Um 
quarto de excelente tamanho, sala para dois 
ambientes, cozinha e banheiro com armários. 
Silencioso e com sol da manhã. 4 elevadores.
ELIZABETH XAVIER
2528-1288 / 99632-9008
 
VIAGENS
Semana santa: Rio de Janeiro - 550,00. Maio: Dia-
mantina - 480,00. Junho e julho: Caldas Novas.
ANTONIA EUSTAQUIA OLIVEIRA
3496-2952 / 98908-1482
 
AULAS
Aula particular: alfabetização, matemática e 
raciocínio lógico para concursos.
LUCIENE APARECIDA MARZAGÃO
99163-4001
 
AULAS
Aulas de violão, guitarra, bateria, baixo e can-
to. Temos estacionamentos para alunos. Aulas 
a domicilio. 
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777
 
SEMANA SANTA 
Programa de detox e emagrecimento “mente 
limpa e corpo sadio”, em maravilhoso sítio 
com piscina, hidroginástica, ar puro, caminha-
das, lagoa, deliciosos sucos e muita alegria. 
Desintoxicação sem medicamentos e sem 
passar fome. R$ 2.300,00 em 10x no cartão. 
anita.poeta@gmail.com
ANITA APARECIDA DE SOUZA
99740-7487

ALUGO, TROCO OU VENDO
Ótima casa, Condomínio Fazenda Solar. 84 km 
de BH para fi ns de semana, férias e feriados. 
Lugar maravilhoso.
JOANA RIBEIRO DE ASSIS
3481-7912 / 98886-6522
 
EXCURSÃO
Semana Santa em Paraty: hotel com café e 
jantar R$ 890. Vesperata em Diamantina: 20 e 
21 de abril. R$ 450.
LUCI COSTA
3493-0608 / 99989-5253
 
CURSO
Curso de corte e costura prático e rápido. Mo-
delagem, acabamentos. Aprenda os segredos 
da costura. Faça suas roupas e seus conser-
tos. Rua Jaguaribe, 831 – Renascença.
NIVALDA MENDONÇA
3444-6259 / 3444-5363
 
EXCURSÃO CABO FRIO
Semana Santa: de 29/03 a 01/04. Pacote com-
pleto: hospedagem, passagem, café da manhã 
e almoço. Valor: $400,00
MÉRCIA
3423-7877 / 98650-0901
 
EXCURSÃO
Março: Uberaba e Araxá. Reunião de psi-
cografi a c/ Carlos Baccelli, visita à casa do 
Chico e reunião com Irmão Tadeu. Maio: 
Aparecida do Norte, Frei Galvão, Sagra-
da Face e Campos do Jordão. Julho: São 
Lourenço, Caxambu e Baependi, visita a 
Nhá Chica.
WANDA JAPOLINO AURICHIO
3466-2621 / 99617-1147

ALUGA-SE
Espaço para eventos, reuniões, aniversário 
com música - qualquer estilo. Colocação de 
tendas e cadeiras. Bairro Sagrada Família, 
perto do Independência. Ensaio de banda.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777
 
PSICOLOGIA / PSICANÁLISE
Psicologia clínica e escolar. Desconto de 50% 
para associados e familiares. Consultório no 
Santo Agostinho, entre Amazonas e Contorno.
NILZA HELENA DE OLIVEIRA
3291-5851 / 99641-5851
 
ALUGA-SE
Alugo casa fundos: cozinha, banheiro, 1 
quarto, sala ampla, área e varanda, entrada 
independente.
SANDRA NOGUEIRA
99982-8561
 
VENDE-SE
Vende-se apto térreo 3 quartos, sendo 1 suíte, 
em Santa Efi gênia. Próximo metrô Santa Tere-
za. Fácil acesso, excelente localização. Direto 
com o proprietário.
WILIANE VIRIATO ROLIM
98835-4704 / 99669-9615
 
VENDE-SE
Vendo lote no Condomínio Solar das Palmeiras, 
em Esmeraldas. 1.100 m², portaria 24 horas, 
linha de ônibus na porta, ares de preservação, 
regimento interno, vigilância interna. R$165 mil.
GLAIDES DE CARVALHO CRUZ
98422-3849

FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, 15 anos, 
bodas, eventos musicais, empresariais e es-
portivos, formaturas.
 ROSANA PEREIRA
3283-2354
 
MEDITAÇÃO SAHAJA YOGA
Toda terça-feira, 19h, gratuito. O despertar do 
2º nascimento. Rua Alvarenga Peixoto, 184.
GLENY CAMARGO
3031-6771 / 99929-7777

EXCURSÕES
Páscoa iluminada no Tauá Grande Hotel Araxá: 
29/03 a 01/04. Pensão completa, atividades 
variadas e baile de Aleluia. 10x no cartão. 
Vesperata em Diamantina: 25 a 27/05. Hos-
pedagem com café da manhã, mesa para a 
vesperata e tour pela cidade.
IZÔNIA GUIMARÃES
3412-8864 / 98813-8864
 
DOCES ARTESANAIS
Pão de mel artesanal: tradicional ou licoro-
so, bombons e barrinhas de vários sabores, 
biscoito tipo alfajor e outras gulodices para 
lambiscar à vontade!
MATHEUS CAJAÍBA
98851-1971
 
INSTRUMENTOS MUSICAIS
Violão Di Giorgio Classic Guitar nº 28 1986 
com capa, suportes de chão e partitura e 
afi nador: R$1.100. Teclado Arranjador Yamaha 
PSRE243 2015 com suporte, fonte, 2 capas e 
fone de ouvido: R$800. Único dono, excelente 
conservação dos instrumentos.
PATRÍCIA PENSER
98807-6927

VENDE-SE
Vendo monofone para interfone, marca Intel-
brás, branco, novo, modelo novo. R$ 30,00 .
SONIA SOARES MENDES
3317-8233 / 97538-0060
 
VENDE-SE
Vende-se loja na Av. Augusto de Lima, 1.259 – 
loja 16 C – Barro Preto.
MARIA DE LOURDES LIMA
3222-7022
 
VENDE-SE
Excelente lote em condomínio fechado com 
área de lazer completa . 1.046 m² com vista 
defi nitiva. Condomínio Aldeia da Cachoeira em 
Casa Branca: R$ 120 mil. Aceito proposta.
ZIMAR MENDES SOARES
3466-8104 / 99975-1027
 
VENDE-SE
Vendo cota do Thermas – sócio remido.
JORGE ALVES DE SOUZA
3018-5873 / 98790-1355
 
VENDE-SE
Rack para TV 60 l x 75 alt com porta DVD e 
gaveta. R$250.
SONIA SOARES MENDES
3317-8233 / 97538-0060
 
VENDE-SE
Vendo uma máquina de costura Singer 
Fashion, portátil seminova. R$500.
SONIA SOARES MENDES
3317-8233 / 97538-0060

O Carnaval na Assemp foi um grande 
sucesso! A associada Lili aproveitou 

para registrar a festa ao lado da 
equipe do Núcleo de Convivência.

SOCIAL
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do Barney
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Guerra
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Episódio 
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patético
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consumi-
do no café
da manhã
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Sertões: é
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Sam
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de Di Ca-
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preconceito contra
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Lombo,
em

espanhol
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(?) e
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que Eu
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de Ivete
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M
Instituto
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de Pesqui-
sas da

Amazônia

Série
da HBO

Papai, em
inglês

3/dad — psi. 4/fred — lomo — peta. 5/jihad. 8/alcateia. 9/joana d’arc. 11/crime de ódio.

JOGO DAS DIFERENÇAS

BH


