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No mês em que se celebra o Dia do Servidor Público, profissionais de diferentes 
áreas e gerações falam do significado da função para eles

O que é ser servidor público?
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Segundo dados oficiais, a Prefeitura 
de Belo Horizonte conta com um 

efetivo de quase 34 mil servidores ati-
vos, além de 14 mil aposentados, traba-
lhadores que já deram sua contribuição 
para o desenvolvimento da cidade e 
hoje desfrutam do merecido descanso.

Por essa razão é tão difícil definir o 
que é ser um servidor público munici-
pal, afinal, estamos falando de um uni-
verso de 48 mil pessoas, de diferentes 
idades, etnias, crenças, formações, in-

teresses, expectativas.
A matéria de capa desta edição, pen-

sada em função das comemorações do 
Dia do Servidor Público, em 28 de ou-
tubro, não tem a pretensão de respon-
der essa pergunta, mas exatamente de 
explicitar um pouco dessa “mistura”. 
Quatro servidores, de diferentes áreas, 
explicando o que ser servidor público 
representa para eles. Uma forma do 
Jornal da Assemp exaltar e homena-
gear essa categoria, que se faz ainda 

mais valorosa em sua rica diversidade.  
Como também já é tradição, a As-

semp preparou uma semana de extensa 
programação para comemorar o Dia do 
Servidor, com palestras, atividades físi-
cas, apresentações musicais, jogos, sor-
teios e muito mais. A agenda completa 
está na página 9. 

Parabéns, servidor, pelo seu dia!

Boa leitura!
O redator

48 MIL PARABÉNS!
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“Votar é como Alquimia. Você pega um conceito abstrato 
e dá um sopro de vida nele.”

Sharon Salzberg, norte-americana, autora e professora de práticas de meditação Frases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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• reajuste de 2,43% também em abonos e 
gratificações

• equiparação do valor da hora trabalhada 
nas jornadas de 30 e 40 horas

• reajuste do vale-refeição para R$20,50
• criação de 320 novos cargos 

na área da saúde

OUTROS PONTOS DO PL 625/18

APROVAÇÃO DO PL DO REAJUSTE
Salários e abonos terão reajuste de 2,43%

A Câmara dos Vereadores aprovou em segundo 
turno, no dia 13 de setembro, o Projeto de Lei 

625/18, que concede reajuste salarial aos servidores 
municipais. O índice de reajuste é de 2,43%, retroati-
vo a 1º de agosto, e vale para trabalhadores da ativa, 
aposentados e pensionistas. 

O PL também trata de outros pontos de interesse 
dos servidores (veja abaixo). Segundo a PBH, o impac-
to financeiro da proposta será de R$26,4 milhões.

2,43%
Reajuste no vencimento básico para servidores, 

aposentados e pensionistas

SEU $ALÁRIO

NAVARRO / DIVULGAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO
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O advogado Anderson Avelino, presidente 
da Comissão de Direito Previdenciário da 

OAB/ MG, ministrou palestra na Assemp no 
mês de julho com o tema “Previdência Comple-
mentar do Servidor Público”. A pedido da As-

sociação, Anderson elaborou um parecer sobre 
o Projeto de Lei 556/18, que aborda exatamen-
te a implantação da previdência complementar 
na PBH. Os principais pontos do parecer estão 
destacados nesta entrevista:

Uma análise da 
Previdência Complementar

Parecer de advogado aponta problemas no PL 556/18

O PL fala em “promover maior 
sustentabilidade financeira e 
atuarial” da Previdência Mu-
nicipal. Qual sua avaliação?

Entendo ser fundamental que a 
justificativa do Projeto de Lei con-
tenha dados oficiais sobre receita e 
custeio do Regime Próprio de Previ-
dência do Servidor Público de Belo 
Horizonte. É preciso que o Poder 
Executivo de Belo Horizonte apre-
sente os dados, possibilitando uma 
discussão ampla com a sociedade 
civil sobre a necessidade ou não da 
aprovação do PL na forma como ele 
se apresenta.

Que problemas você percebe 
no texto do Projeto de Lei?

Em relação aos servidores públi-
cos que ingressaram no serviço pú-
blico municipal em data anterior a 
eventual vigência de lei que institua 
o RPC e que optem pela migração 
para este, muitos questionamentos 
devem ser feitos. O primeiro é que 

no PL nº 556/2018, em momento 
algum faz menção ao pagamento de 
um Benefício Especial (BE), decor-
rente das contribuições que o servi-
dor pagou acima do teto do RGPS.

Também há uma questão en-
volvendo o servidor com dois 
vínculos, certo?

Muito embora o texto seja claro 
ao afirmar que o servidor que pos-
suir dois vínculos terá a apuração 
do valor de sua aposentadoria ou 

pensão avaliado separadamente 
para cada um deles, não ficou cla-
ra a possibilidade do servidor que 
possuir dois vínculos ter também 
a adesão ao RPC, separadamente, 
para cada vínculo.

Além destes pontos destacados, 
o que mais você sugeriria?

Definir em lei, e não através de de-
creto, quais serão os benefícios não 
programados, a forma de manuten-
ção e a filiação dos segurados ao Re-
gime de Previdência Complementar, 
quais são as condições gerais dos pla-
nos de benefícios, como será feita a 
gestão das aplicações dos recursos da 
Previdência Complementar do Servi-
dor Público Municipal, como será a 
estrutura organizacional da Entidade 
Fechada de Previdência Complemen-
tar e definir com clareza como serão 
feitas as contribuições do participante 
e do patrocinador sobre a parcela da 
base de contribuição que exceder o li-
mite máximo do teto do RGPS.

PARECER 
O parecer completo do advogado Anderson Avelino está disponível para consulta na Assemp. 

OUTUBRO ROSA
A prevenção é o melhor caminho
A Assemp apoia essa causa
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PARECER 
O parecer completo do advogado Anderson Avelino está disponível para consulta na Assemp. 
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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

Da esq. p/ dir.: Patrick, Amanda, Rômulo, Reneé e Geterson

Super poderes, de fato, eles não têm. Mas assim como os grandes 
super-heróis dos quadrinhos e do cinema, a equipe de Comunicação da 
Assemp, sob responsabilidade do gestor José Almir da Rosa, demonstra 
versatilidade, habilidades diversas e está sempre pronta para ajudar. O 
mais experiente dessa turma é o Rômulo, que está na Assemp há sete 
anos (um como estagiário). Outros dois profissionais tiveram trajetória se-
melhante, começando como estagiários e passando a assistentes após a 
conclusão do curso superior: Geterson, que está na Assemp há seis anos, 

e Reneé, que caminha para completar três anos de casa. O esquadrão é 
completado pelo estagiário de Publicidade e Propaganda Patrick e pela 
futura Relações Públicas Amanda, recém-chegada à Associação. 

Cancelamento de convênio

A Assemp comunica a seus associados o cancelamento do convênio com a Clínica São Camilo. Em 
contrapartida a essa decisão a Associação tem investido no estabelecimento de novos convênios e 
na ampliação de serviços fora da região central (confira na página ao lado). 

Palestra na Escola da  
Advocacia-Geral da União 

A facilitadora da Assemp Suely Pimentel ministrou 
palestra na Escola da Advocacia-Geral da União no 
dia 17 de setembro. A atividade fez parte da progra-
mação da Semana da Árvore no órgão. Suely falou 
sobre a arte na reciclagem e exibiu trabalhos realiza-
dos ao longo dos últimos anos na oficina da Assemp. 

NOTAS

CONHEÇA O ESTATUTO

Tal documento encontra-se disponível na biblioteca e no site da Instituição.

Você 
sabia?
Quer 
saber 
mais?

O Estatuto da Assemp determina uma série de direitos e deveres do associado, 
que deve buscar se informar sobre todos, afinal, “ninguém se escusa de cumprir 
a lei, alegando que não a conhece” (Art. 3º da Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro). No dia 23 de outubro, nas comemorações da Semana do Ser-
vidor, haverá uma palestra com o advogado Rodrigo Medeiros exatamente sobre 
esse tema (confira a programação na pág. 9). 



Em 2017 a inflação oficial do país 
foi de 2,95%, mas o custo médi-

co hospitalar, chamado de “inflação 
médica”, chegou a cerca de 10%. Es-
ses custos são repassados pelas ope-
radoras aos usuários e acabam ele-
vando os preços dos planos de saúde. 

O gestor de planos de saúde Wil-
cler Diniz explica, entretanto, que 
“a questão não é uma exclusividade 
brasileira”. Se no Brasil a inflação 
médica foi 3,4 vezes maior que a 
inflação oficial em 2017, no Cana-
dá esse índice foi 4,7 e, na Grécia, 
de 6,3. Mas qual a razão desses va-
lores? Wilcler explica que são três 
os custos principais que ocasionam 
a elevação do preço dos planos de 
saúde: (1) desenvolvimento tecno-

lógico; (2) envelhecimento da po-
pulação; e (3) fraudes e uso desne-
cessário. Em uma sequência de três 
reportagens o Jornal da Assemp irá 
abordar cada um deles mais deta-
lhadamente, começando pelo de-
senvolvimento tecnológico.
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Assemp em 
VENDA NOVA
Módulo de atendimento da Associação 
começa a funcionar este mês

Dentro de sua proposta de des-
centralizar seus serviços e estar 

cada vez mais próxima dos associa-
dos, a Assemp inaugura neste mês 
de outubro um módulo avançado 
de atendimento especializado em 
Venda Nova. 

A cada dia da semana um pro-
fissional da Assemp estará no lo-
cal, oferecendo os seguintes servi-
ços: atendimento 
 geral, acupuntu-
ra, serviço social, 
 psicologia e aten-
dimento jurídico. A 
iniciativa tem cará-
ter experimental, para 
avaliar a demanda, e po-
derá ser estendida conforme 
necessidade.

O módulo de atendimento da Assemp em Ven-
da Nova funcionará na rua Severino Lara, 60B 
– Parque São Pedro. O local é o mesmo onde 
funciona a filial da Ressalve Pilates. O telefone 

de contato é o 3237-5000.

ATENDIMENTO

BH

Os custos dos planos de saúde
Série de reportagens analisará três fatores que 

impactam no reajuste dos planos

O avanço da tecnologia tem um 
impacto extremamente positivo na 
medicina: tratamento para doen-
ças antes consideradas incuráveis, 
procedimentos menos invasivos 
e com menor tempo de recupera-
ção, exames mais precisos. Mas 
tudo isso vem a um custo, princi-
palmente porque, na medicina, as 

tecnologias se agregam. Exames 
de sangue, que há alguns anos 
analisavam dois a três fatores, hoje 
oferecem uma ficha completa do 
paciente, por exemplo. Nos planos 
de saúde coletivos, essas novas 
tecnologias são incorporadas a 
cada dois anos, com a atualização 
do Rol de Procedimentos da ANS.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
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Quatro gerações de servidores respondem a essa pergunta

Em 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor 
Público. Mas o que significa ser servidor público e, 

especialmente, servidor público municipal? 

O Jornal da Assemp conversou com quatro servido-
res municipais, de diferentes áreas e idades, para saber 
o que eles pensam sobre a carreira que escolheram.

“O servidor público presta um serviço direto à população, e uma das minhas satisfa-
ções com o trabalho é essa sensação de poder ajudar. Trabalho na área de requisição 
de pequenos valores, então sempre que fazemos um pagamento o sentimento é posi-
tivo. Acredito que a dificuldade de crescer profissionalmente é um fator desmotivante, 
mas poder tirar férias em dias úteis é muito bom!”

Elane Félix (34 anos)
Servidora da Procuradoria
9 anos como servidora municipal

“Atuar na função pública é um prazer, uma realização pessoal em se sentir útil. Tenho 
grande prazer em sair de casa para trabalhar. Como pai e provedor de família, o serviço 
público me proporcionou segurança e estabilidade financeira. Tudo que conquistei devo 
ao serviço público. Porém, ainda vejo muito descaso e mau aplicação de recursos das 
instâncias superiores. Deveria haver mais carinho dos gestores com o que é público.”

Crispiniano Oliveira (58 anos)
Servidor do Odilon Behrens
25 anos como servidor municipal

“O servidor público, especificamente o professor, cumpre uma função social de qualificar 
e formar cidadãos com visão crítica. É muito gratificante para nós, educadores, quando 

vemos alunos interagindo com nossa fala, construindo valores, ampliando visões. As difi-
culdades ainda são lidar com a falta de estrutura, com as salas lotadas, com a falta de apoio 

das famílias dos alunos e com a desvalorização de uma categoria tão importante.”

Márcia Peifer (49 anos)
Servidora da Educação

18 anos como servidora municipal

“Servir a população é uma função natural do servidor público. A burocracia 
traz privilégios, estabilidade e segurança, por outro lado traz uma acomo-

dação que é ruim, além da falta de valorização profissional e dos baixos 
salários.”

Vander Medina (75 anos)
Servidor aposentado da área administrativa

20 anos como servidor municipal

O que é ser
SERVIDOR PÚBLICO?

FELICITAÇÕES 
A Assemp saúda cada um dos quase 48 mil servidores municipais pelo seu dia! Parabéns pelo 

empenho e zelo que fazem de BH uma cidade melhor de se viver!
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Centro de Capacitação 
Assemp/IDCT

Confira a agenda de cursos do mês de outubro

OUTUBRO

DATA CURSO

Até 31/10 Curso preparatório: Concurso público para analista de Controle Externo do TCE-MG – Edital nº 01

01 e 02 Matriz de Saldos Contábeis (MSC) com enfoque nos municípios: regras, informações e elaboração

02 a 05 Atualização e reformulação do regimento interno e lei orgânica

09 a 11 Processo e técnica legislativa – redação de leis e textos oficiais

16 a 19 Orçamento Público – Lei Orçamentária Anual – 2019

23 a 26 Semana do Controle Interno – Um olhar para as compras públicas, saúde e educação

*Valores especiais para associados

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

Telefone: 3317-5757 / E-mail: contato@idct.org.br.

INFORME PUBLICITÁRIO
SICOOB / DIVULGAÇÃO
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MOSTRA DE 
ARTES 
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NOTA

Associada lança livro

A associada Raquel Simplício Netto Bit-
tencourt lançou, no dia 22 de setembro, 
o livro “Mochila de Perguntas - Informa-
ções sobre o câncer ao alcance dos peque-
nos e dos grandes”. A obra busca desmis-
tificar os medos e receios que envolvem 
o diagnóstico e o tratamento da doença, 
respondendo a indagações comuns en-
tre crianças sobre o câncer. O livro foi 
publicado pela Editora Ramalhete e con-
ta com ilustrações de Rômulo Garcias. 
Mais informações na página do Facebook:  
www.facebook.com/mochiladperguntas.

“A educação é a arma mais poderosa que você 
pode usar para mudar o mundo”.
 
Nelson Mandela

15 de outubro

Dia do 
Professor

BH

INFORME PUBLICITÁRIO
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Quem frequenta as atividades da Assemp já deve 
ter presenciado essa situação: ao longo do se-

mestre, alguns participantes não dão mais as caras e 
outros não chegam a abandonar, mas faltam a maior 
parte das aulas. O problema é motivo recorrente de 
reclamações na Ouvidoria da Assemp e gera custos 
para a Associação.

Além disso, associados que se matriculam em uma 
atividade e não são assíduos, ou até mesmo deixam 
de ir, causam transtornos para os colegas. Como as 
vagas para os cursos e oficinas são limitadas, muitos 
associados acabam não conseguindo se matricular 
porque a vaga foi ocupada por alguém que não fre-
quenta a atividade.

Perde o associado que ficou sem a vaga, perde a 
Associação que ficou com uma vaga ociosa (geran-
do custos desnecessários) e, em longo prazo, perde 
até o próprio associado que não demonstrou com-
promisso, já que algumas atividades acabam sendo 
canceladas pelo esvaziamento da turma.

Valorizar para preservar
Vagas ociosas  prejudicam andamento das atividades

Antes de se matricular, o associado precisa ava-
liar se o curso de fato lhe interessa e se terá dispo-
nibilidade para participar das atividades ao longo do 
semestre, ou seja, se poderá comparecer à Assemp 
nos dias e horários programados. Exercite o espírito 
da fraternidade e não pense apenas em si mesmo!

COMO RESOLVER O PROBLEMA?

Com o propósito de abrir mais 
oportunidades e facilitar a 

vida dos associados, o Núcleo de 
Convivência promoveu mudan-
ças nas inscrições para as turmas 
de Yoga Integral e Dança Mix. As 
matrículas agora são em fluxo 
contínuo, sem período determi-
nado de inscrições. Os interessa-
dos podem procurar a Secretaria 
do Núcleo e realizar sua inscrição 
a qualquer tempo. Havendo vaga, 
a matrícula é automática e o as-
sociado já começa a frequentar as 
aulas. Do contrário, o associado 
ficará em uma lista de espera. 

Vale ressaltar que essa mudan-
ça é específica para essas duas ati-
vidades. Os demais cursos conti-
nuarão com seus períodos certos 
de matrícula.

• Os interessados em realizar as 
atividades de Yoga e Dança Mix 
poderão procurar a secretaria do 
NCSC – 8º andar. 

• Caso haja vaga já será inse-
rido na turma automaticamente 
para o dia e horário desejado.

• Se não houver vaga, terá seu 
nome inserido em uma lista de 
espera contínua.

• O associado terá sua vaga ga-
rantida por 12 meses, contados 
a partir da data de entrada.

• Ao final dos 12 meses o as-
sociado pode se inscrever no-
vamente desde que haja vaga 
ou deixar o nome nas listas de 
espera.

COMO FUNCIONA O NOVO SISTEMA

Mudanças na Yoga e Dança Mix
Atividades terão inscrições em fluxo contínuo
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INFORME PUBLICITÁRIO
SONO IDEAL / DIVULGAÇÃO

NOTÍCIAS JURÍDICAS

Desde 2013, milhares de ações foram ajuizadas em todo 
o Brasil contra a Caixa Econômica Federal com o ob-

jetivo de substituir o índice de correção do saldo das con-
tas do FGTS previsto na Lei 8036/90, chamada TR (Taxa 
Referencial). Isso porque cálculos atuariais demonstraram 
que essa correção, a partir do ano de 1999, não acompanha-
va a inflação, levando os trabalhadores a um prejuízo sobre 
seus saldos. A discussão buscava a aplicação do IPCA ou 
INPC em favor dos trabalhadores, prevendo um acréscimo 
de 88% sobre os saldos depositados/sacados.

Em razão do volume de ações e para evitar deci-
sões conflitantes, o Superior Tribunal 
de Justiça, Corte responsável por 
uniformizar a interpretação de 
leis federais, havia determinado 
em 2014 a suspensão de todas 
as ações com essa matéria para 
decidir sobre o tema e uniformi-
zar o entendimento a ser apli-
cado por todos os Tribunais 

Estaduais e Juizados Especiais.
Recentemente o STJ bateu o martelo sobre a ques-

tão e firmou a tese de impossibilidade de alteração do 
índice. O Tribunal argumentou que a remuneração das 
contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, di-
tada por lei, que estabelece a TR como forma de atua-
lização monetária. É vedado ao Poder Judiciário, por-
tanto, substituí-la.

Como a decisão vincula os órgãos do Judiciário das 
instâncias inferiores, as ações que esta-

vam suspensas já retomaram seu 
andamento e estão sendo julgadas 

improcedentes sem chances de 
reforma via recurso. 

Apesar disso, tramita no 
STF uma ação de inconsti-

tucionalidade a esse respei-
to, o que poderá levar a uma 

rediscussão futura em favor 
dos trabalhadores.

STJ veta alteração do 
índice do FGTS
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Dos 60 anos de Maria Aparecida 
Mel, 12 foram dedicados à educa-

ção infantil na rede municipal. Tornar-
se professora, entretanto, nunca tinha 
sido o sonho de Cida, que acabou fa-
zendo magistério para conquistar um 
cargo efetivo. “Eu nunca me imaginei 
professora. Depois que entrei (para a 
rede municipal), descobri que gosto 
muito do que eu faço. Não me arrepen-
di em momento nenhum e hoje acho 
que deveria ter começado antes. Eu 

vim para fazer a diferença, para ajudar 
que as crianças cresçam melhor”.

Cida acredita que uma verdadeira 
mudança na sociedade deve vir pela 
educação. “Na educação você tem a 
possibilidade de construir uma socie-
dade mais justa e melhor, de abrir o 
leque de opções para esses meninos”. 

Atualmente, a professora dá au-
las na Umei Vila Senhor dos Passos, 
na Lagoinha, e na Escola Municipal 
Maria da Glória Lommez, no bairro 

Santo André. “Ali a gente tem um 
papel de professora e de educadora. 
Tem que ter um olhar direcionado 
para aquela comunidade, tem que 
educar, chamar a família para parti-
cipar da escola”. 

TECENDO HISTÓRIAS...

Engajada na luta pelos direitos 
dos profissionais da educação, 
Cida já foi diretora do Sindicato os 
Trabalhadores em Educação da 
Rede Pública Municipal de Belo 

Horizonte (SindRede), participou 
da greve da educação infantil 
deste ano, que durou mais de 50 
dias, e fez parte do acampamento 
na sede da prefeitura para equi-

paração salarial com os profes-
sores de ensino fundamental. “Eu 
amo meu trabalho, mas sou uma 
profissional. E nós queríamos um 
melhor tratamento”.

LUTA PELA CLASSE

Cida aposta na educação para melhorar a vida das crianças

Eu vim para 
fazer a diferença”“

INFORME PUBLICITÁRIO
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NOTA

Atualização de cadastro

Mudou de endereço, e-mail ou telefone? 
Não deixe de procurar a Assemp e fazer 
a atualização. Além de ser uma obriga-
ção do associado, prevista no Estatuto 
da entidade, a atitude é muito impor-
tante para a Associação conseguir entrar 
em contato com o associado em casos de 
necessidade. As atualizações podem ser 
feitas pelo telefone 3237-5000 ou pelo 
e-mail relacionamento@assemp.org.br. 
Quem preferir pode fazer a solicitação 
também na sede da Associação, no setor 
de atendimento no 4º andar.
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EXCURSÃO
10 e 11/11: Resende Costa, 
São João del-Rei e Tiradentes - 
R$240,00. 21 a 25/11: Aparecida, 
Canção Nova, Frei Galvão, Campos 
do Jordão e Pe. Marcelo. 7 a 9/12: 
Tauá de Caeté e Serra da Pieda-
de – pensão completa e transporte 
R$581,00 (10x no cartão). 
CELMA LEVY
3464-1096 / 99271-1995
  
PSICANÁLISE
Atendimento psicanalítico ao seu 
alcance. 50% de desconto no 
valor das sessões. Av. Brasil, 84 / 
Sala 503 - Santa Efigênia
SILVIA JACOBINA
98721-9053
 
SEMIJOIAS ROMMANEL
Desconto de 20% para associa-
dos. Pagamento no cartão de 
débito e crédito. 
ANA PAULA
99705-7341

ALUGA-SE
Casa em Nova Viçosa-BA no resi-
dencial Praia Quente.
ADRIANA SOARES
99776-7805
 
ALUGA-SE
Residência com 1 quarto, sala, ba-
nho,  cozinha, varanda, área espa-
çosa taqueada, perto da estação 
de metrô. Bairro Santa Inês.
SANDRA NOGUEIRA
3463-7038 / 99982-8561
 
QUADROS
Faço quadros decorativos 20x30 
com significado de nomes de be-
bês. Letras em MDF 15 cm alt x 2 
cm espessura com nome de bebês 
para decoração de quartos.
SONIA MARIA SALLES
3317-8233 / 97538-0060
 
BOLOS E DOCES FINOS
Casamentos, aniversários e festas. 
By Patrícia Leite
SONIA MARIA SALLES
3317-8233 / 99152-5757 
 
VIAGENS
5 a 12/1/19: Prado Bahia - pousa-
da c/ café e almoço R$ 1.250,00. 
17 a 24/1/19: Porto Seguro – ho-
tel no centro c/ café e jantar. 
R$1.300,00.
LUCI COSTA
3493-0608 / 99443-2422

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

JOSÉ FRANCISCO ALVIM RATES

NOSSO ADEUS

O associado José Francisco Al-
vim Rates faleceu no dia 09 de 
agosto, aos 92 anos. O apo-
sentado era viúvo e deixa o fi-
lho Maurício, a nora Rosilene e 
a neta Fabiana. Rates trabalhou 
nos departamentos de Obras e 
de Rendas Imobiliárias da PBH. 
Sua trajetória profissional e pes-
soal foi contada na edição 238 
do Jornal da Assemp, na seção 
Tecendo Histórias. Desejamos 

força à família. 

VIAGENS
Outubro: 6 a 11 e 13 a 18 - Cal-
das Novas. 7 a 9/12: Tauá Caeté. 
Março: Páscoa iluminada Araxá. 
Confira programação para férias 
de janeiro.
ANTONIA EUSTÁQUIA OLIVEIRA
3496-2952 / 98908-1482

REFORÇO ESCOLAR
Ensino fundamental I e II: portu-
guês, matemática, física, química 
e biologia. Atendimento também a 
domicilio.
SANDRA DE FATIMA SILVA
2535-0010 / 98897-0462
 
ALUGA-SE
Chalé na zona rural de Bruma-
dinho, 45 km do BH Shopping. 
Quarto, banheiro com blindex, 
cozinha, varanda, fogão a lenha, 
churrasqueira e pomar.
MARIA DAS GRAÇAS CASTRO
99356-5258
 
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, 
15 anos, bodas, eventos empresa-
riais, musicais, formaturas.
ROSANA PEREIRA
3283-2354
 
ALUGUEL, VENDA OU TROCA
Casa no Condomínio Fazenda So-
lar a 90 km de BH. Alugo para fins 
de semana, feriados ou períodos 
prolongados. Vendo ou troco por 
imóvel na grande BH.
JOANA RIBEIRO DE ASSIS
3481-7912 / 98886-6522
 
VIAGEM
Festa de São Benedito – Apareci-
da: 26 a 30 de abril de 2019. Ôni-
bus executivo – pensão completa. 
R$ 760,00. Faça sua reserva.
EDNA PEIXOTO ALVES
3481-0474 / 99612-1430
 
EXCURSÕES
Capitólio: bate-volta em 15/11 
- R$100,00. Faisão: 28/10 - 
R$70,00. Réveillon 4 dias em 
Cabo Frio: R$750,00. Janeiro em 
Cabo Frio 5 dias: R$650,00. 
MÉRCIA VIEGAS
3423-7877 / 98650-0901

LIVRO
“Textos e contextos através dos 
tempos”, de autoria dos profes-
sores Isidro Passos e Roberto 
Dornas. Coleção dos melhores 
textos e poesias da literatura do 
Brasil e de Portugal, com pro-
vérbios, frases de para-choques, 
dicas de redação, como falar em 
público e letras antológicas da 
música popular brasileira. 
R$ 75,00.
ISIDRO PASSOS
3444-8089

SOCIAL

A senhora Lídia dos Santos 
completou 90 anos no dia 30 
de setembro. Ela é mãe das 

associadas Edvânia e Elenice 
e de outros cinco filhos. A 

família ainda conta com nove 
netos e uma bisneta. A nova 
idade foi comemorada no dia 

29 de setembro, com uma festa 
com a presença da família 
e amigos e exposição de 

trabalhos artesanais feitas por 
Lídia. A Assemp deseja muitas 
felicidades à aniversariante (na 

foto com a filha Elenice, em uma 
exposição de orquídeas).
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Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte
Rua da Bahia, 1033 - 4º andar/Centro - Belo Horizonte
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