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Dados de uma pesquisa realizada 
pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
em 2018, apontam que somente 2,4% 
dos jovens brasileiros pretendem esco-
lher a carreira de professor. O número, 
somado a diversos outros indicadores, 
dão uma perspectiva de como a educa-
ção no país padece.

A desvalorização profissional, as 
condições precárias das escolas e o au-
mento da violência em sala de aula têm 
atuado como desestimulantes para os 

profissionais e, pior que isso, causado 
seu adoecimento.

Nos atendimentos de saúde da As-
semp essa tendência fica clara. Em 
2009, diante do aumento no número 
de professores que buscavam auxílio 
terapêutico, a psicóloga Pakisa Araú-
jo resolveu conduzir um estudo sobre 
a saúde dos profissionais da educação 
na rede municipal. E, de lá pra cá, se-
gundo ela, o problema só se acentuou. 

Na matéria de capa desta edição o 
Jornal da Assemp apresenta um pano-

rama dessa luta diária que os professo-
res têm enfrentado em sala de aula. A 
situação é realmente preocupante, po-
rém o objetivo não é apenas alarmar, 
mas também trazer alento. Seja por 
meio de apoio profissional especializa-
do ou simplesmente como um espaço 
de interação social, a Associação quer 
estender uma mão amiga a esses servi-
dores e ajudá-los nessa caminhada de 
reequilíbrio físico e emocional. Afinal, 
a fraternidade acima de tudo!

Boa leitura!

A EDUCAÇÃO PADECE
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“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda.”

Paulo Freire, patrono da educação brasileiraFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Os dois principais sindicatos dos servidores mu-
nicipais de BH, Sindibel (sindicato geral das ca-

tegorias) e Sind-REDE (profissionais da educação) 
realizaram assembleias no dia 22 de março para dis-
cutir as pautas de suas campanhas salariais. 

O Sindibel estabeleceu uma pauta geral com 11 
pontos. O reajuste salarial reivindicado pela entida-
de é de 20,23%, sendo 10,23% referentes às perdas 
inflacionárias de 2018 e 2019, somada à expectati-
va de inflação até 2020, e os outros 10% referentes 
às perdas acumuladas de 2014 a 2017. A pauta do 
Sindibel foi entregue à PBH no dia 25 de março 
e o prazo dado para a resposta é dia 06 de maio.

Já os profissionais representados pelo 
 Sind-REDE, concursados e terceirizados, vo-
taram pela construção de uma campanha úni-
ca da Educação e pela manutenção de indicati-
vo de greve para abril, com o objetivo de unificar o 
calendário de mobilizações com a luta contra a re-
forma da Previdência.

Categorias iniciam Campanha Salarial

Sindibel e Sind-REDE realizaram assembleias 
no final de março

• Incorporação de abonos 
e gratificações;
• Vale-refeição de R$42,35 
e extensão aos servidores 
com jornada de 6 horas;
• Extensão da licença pa-
ternidade para 20 dias 
consecutivos;
• Pagamento de passivos 
trabalhistas.

OUTROS PONTOS DA 
PAUTA DO SINDIBEL

SEU $ALÁRIO

A apresentação do projeto 
de reforma da Previdên-

cia pelo governo, no fim de 
fevereiro, gerou uma corrida 
de servidores interessados em 
dar início aos seus processos 
de aposentadoria. Segundo 
a gestora do Departamento 
Jurídico da Assemp, Marcele 
Dias, entretanto, o momento 
é de ter calma e analisar os ce-
nários sem precipitação para 
evitar decisões que acarretem 
em prejuízos. “Não há que se 
falar em urgência quando tratamos de Previdência, pois 
um planejamento previdenciário é de médio a longo pra-
zo”, pondera. A advogada ainda ressalta que é preciso 
sempre lembrar que Previdência não é apenas aposen-

tadoria, mas um seguro social 
que protege o trabalhador em 
situações como doenças e in-
validez, por exemplo. 

Segundo Marcele, os pro-
fissionais que já podem se 
aposentar devem planejar 
seu afastamento para não 
deixarem de ganhar direi-
tos. Por isso, é sempre im-
prescindível consultar um 
advogado antes de efetivar 
o requerimento da aposen-
tadoria. "O projeto de refor-

ma não prevê mudanças no direito adquirido. Porém, 
quem ainda não o tem deve se mobilizar por seus 
direitos. A reforma até pode ser necessária, mas nos 
termos propostos é inadmissível", conclui. 

Aposentadoria: 
devo acelerar meu requerimento?

Advogada da Assemp alerta que pressa pode ser inimiga neste momento
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O servidor público que exerceu extensão de 
jornada (aula excedente, dobra ou 

jornada complementar) em algum 
período de sua vida laboral terá 
esse valor incorporado em seus 
proventos no momento da 
sua aposentadoria. A incor-
poração ocorre numa fra-
ção proporcional ao tempo 
de contribuição que lhe é 
exigido, dispondo a lei que 
o valor será calculado com 
base na média aritmética 
dos valores recebidos.

Desde dezembro de 2018, 
com a publicação da Lei nº 
11.144, está determinado que 
essa jornada incorporada será re-
ajustada na mesma data e no mesmo 

índice em que forem reajustados os venci-
mentos-base. 

Entretanto, existe um prejuízo 
pretérito, já que a jornada in-

corporada pelos servidores 
aposentados vinha perma-

necendo “congelada”. O 
Departamento Jurídico 
da Assemp está ajuizan-
do ações para que os re-
ajustes concedidos nos 
últimos cinco anos sejam 
pagos retroativamente. Se 

você se encontra nessa si-
tuação, procure o Departa-

mento Jurídico da Assemp e 
agende um horário para aten-

dimento. Mais informações pelos 
telefones 3237-5040/5078.

Ação para reajuste 
de jornadas incorporadas

NOTAS

IR: informe de despesas

A ANS baixou uma normativa (RFB n° 
1843/18) que trouxe mudanças na forma 
como as despesas dos contratos coletivos 
por adesão de planos de saúde – como é o 
caso da Assemp – são informadas à Recei-
ta Federal. As operadoras tiveram que re-
alizar adequa ções em seus arquivos e isso 
atrasou a geração dos informes de Imposto 
de Renda na Assemp. Por isso, não deixe 
para a última hora. Aqueles que necessitam 
do documento devem solicitá-lo o quanto 
antes pelo e-mail ir@assemp.org.br.

PBH APP

A Prefeitura de Belo Horizonte disponi-
biliza, desde o ano passado, o aplicativo 
para celular PBH APP. Por meio dele, os 
usuários podem realizar diversas solicita-
ções de serviços, tais como tapa-buraco, 
poda de árvore, limpeza de boca de lobo, 
denúncia de lotes vagos sujos, reclamação 
contra atuação de flanelinhas, controle de 
animais peçonhentos, emissão de guia de 
IPTU etc. O aplicativo é gratuito e está dis-
ponível para download na Google Play e na 
App Store.
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No dia 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água, data criada para a conscientização sobre a impor-
tância da preservação deste bem. Para que você possa entender melhor o valor da água e como ela está cada vez 

mais escassa, observe o infográfico preparado pelo Jornal da Assemp, com dados extraídos do site da ONU:

ÁGUA:

Dados da ONU mostram situação crítica de nosso recurso mais essencial

haverá futuro?

700 milhões 
de pessoas 
precisarão  se mudar  
por causa da  escassez   
de água até 2030.

O mundo já 
perdeu 70% 

de sua extensão  natural de áreas  
úmidas, incluindo uma  

perda  significativa de espécies  
de água doce.

1,8 bilhão 
de pessoas

consomem água  de fontes  
contaminadas por parasitas  

 causadores de doenças  
como desinteria,   

febre tifóide,  
pólio e cólera.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Centro de Capacitação Assemp/IDCT
Confira a agenda de cursos do mês de abril

*Valores especiais para associados

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

QUEREMOS OUVIR SUA OPINIÃO 
Qual curso/palestra você gostaria que o Centro de Capacitação oferecesse? 

Envie sua sugestão para: pedagogico.idct@assemp.org.br. 

A
B

R
IL

DATA CURSO

08 e 09

11 e 12

15 e 16

16 a 19

17 e 18

24 e 25

25 e 26

Gestão Patrimonial no Setor Público

Planejamento, Contratação, Execução de Obras e Serviços de Engenharia – Sistema Informatizado

Gerenciamento dos Serviços de Saúde – Como estruturara e Gerenciar os Serviços de Saúde Local

Redação de Leis, Textos Oficiais, Requerimentos – Conceito, Classificação e Regras de Utilização

Tópicos Atuais dos Tributos Municipais – Criação, Execução e Fiscalização

Formação de Pregoeiro, Equipe Técnica, Equipe de Apoio – Legislação e Aplicabilidade

O Controle Interno na Administração Pública – Implantação, Organização e Execução
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ENTRE EM CONTATO 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.

Dois em cada três profes-
sores no Brasil já tive-

ram que se afastar de suas 
atividades por problemas de 
saúde. O esgotamento físico e 
mental decorre de uma série 
de fatores, como salas de aula 
superlotadas, jornada dupla, 
má remuneração, infraestru-
tura precária e inseguran-
ça no ambiente de trabalho. 
“Não são raros, por exemplo, 
em nossos atendimentos, os relatos 
de docentes que sofreram agressão 
verbal ou física de alunos em sala de 
aula”, relata Pakisa Araújo, psicóloga 
da Assemp.

O resultado dessa combinação de 

fatores é um número cada vez maior 
de profissionais que se ausentam da 
sala de aula por licença médica e não 
conseguem mais voltar, sendo desig-
nados para outras funções no am-
biente escolar. “O desvio de função 

é o lugar da invisibilidade. O 
professor desempenha, mui-
tas vezes, funções que estão 
aquém do seu potencial, o que 
afeta sua autoestima e pode 
agravar o quadro de transtor-
no emocional”, explica Pakisa.

Para a psicóloga, que é 
especializada em Saúde do 
Trabalhador e conduziu uma 
pesquisa sobre o tema com 
foco na educação municipal, 

a escola se tornou um ambiente vul-
nerável, com profissionais, alunos e 
pais adoecidos. “Se não houver aten-
ção, o sistema educacional, assim 
como ocorreu com o sistema carce-
rário, irá à falência”, pontua.

A EDUCAÇÃO ESTÁ DOENTE
Transtornos emocionais são principal causa de afastamento de professores

Como os fatores desencadea-
dores e os sintomas podem ser va-
riados, o ideal é que o tratamento 
também seja abrangente. “É muito 
importante um tratamento multidis-
ciplinar, com acupuntura, fisioterapia 
baseada em evidências, atividade 
física e psicoterapia”, salienta Hugo.

No campo da psicologia, Paki-
sa afirma que um dos objetivos é 
montar um plano de cuidados para 
o paciente, que fortaleça seu psico-
lógico e lhe dê recursos para enfren-
tar o que o desestabilizou. “Quando 
o professor percebe que não está 
dando conta sozinho de se prote-
ger, a terapia vem como um escudo, 
buscando resguardar sua integrida-
de psicológica e física”. 

PROFESSOR DEVE 
BUSCAR AJUDA

Nos atendimentos de saúde 
na Assemp os profissionais rela-
tam uma recorrência de sintomas 
que têm observado em seus pa-
cientes oriundos da Educação. 
Segundo o acupunturista Hugo 
Machado são comuns os qua-
dros de dores ocasionados por 
postura inadequada, ergonomia 
precária ou sobrecarga de tra-
balho, mas o principal fator tem 
sido mesmo as questões de fun-
do emocional. 

Hugo ressalta que a dor crôni-
ca pode desencadear um círculo 

vicioso, impactando na vida pro-
fissional, mas também com reper-
cussões fora do ambiente de tra-
balho. “Quanto mais tempo a dor 
estiver presente, em grande inten-
sidade, maior a probabilidade de 
adaptações neuroplásticas ocor-
rerem em nível cerebral”, detalha. 

No consultório de Pakisa, os 
diagnósticos mais frequentes são 
de crises de ansiedade e pânico 
e ciclos depressivos. “Os profes-
sores se sentem impotentes pe-
rante o sistema e temem serem 
vítimas de violência”, aponta.

SINTOMAS PODEM SER VARIADOS

• O Brasil ocupa o 1º lugar no 
ranking mundial de violência 
contra professores

• O salário dos professores de 
níveis fundamental e médio no 
Brasil é o pior na comparação 
entre 40 países

• 15% dos afastamentos médi-
cos entre professores da rede 
municipal são causados por 
transtornos emocionais

DADOS ALARMANTES
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Você recebe o  
Jornal da Assemp em casa?
Se você recebe o jornal pelos Correios* e frequenta  
assiduamente a Assemp, peça a suspensão do envio e  
retire seu exemplar diretamente na Associação.  
A solicitação pode ser feita na recepção do 4º andar ou 
pelo e-mail assemp@assemp.org.br.

*o jornal é enviado pelos Correios aos aposentados

A Assemp agradece, o meio ambiente também.

Também é possível ler o jornal no site  
www.assemp.org.br

NOVO SITE
DA ASSEMP

MODERNO+
+ LEVE+ INFORMAÇÕES

+ SERVIÇOS

ACESSE:
www.assemp.org.br
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A Assemp retomou a parceria de convênio sub-
sidiado com a Clínica Podológica São Camilo. 

Nessa modalidade, o associado paga somente uma 
parte do valor do serviço e a Associação se respon-
sabiliza pelo restante. 

Pelo acordo firmado, os associados poderão re-
alizar até dois atendimentos de podologia por mês 
(respeitado o limite de seis atendimentos por ano) e 
a Assemp arcará com 50% do custo da sessão.

Assemp firma 
convênio 

subsidiado
Parceria com a Clínica Podológica 

São Camilo é retomada

Além da São Camilo, a Assemp mantém convênios sub-
sidiados com outras empresas e profissionais. Confira:

• Ressalve (pilates)
• Camila Silva (nutrição)
• Reabilitar (odontologia)
• Tetê Araújo (massoterapia)
• Feijão (restaurante self service)

CONVÊNIOS SUBSIDIADOS

ATENDIMENTO 

A Clínica Podológica São Camilo atende em 
dois endereços: 
• Av. Amazonas, 3110 – Prado; 
• Rua Piauí, 153 – Santa Efigênia. 

O telefone de contato é o 3303-6820.

BH MAIS 
INFORMAÇÕES:

3237-5026

O fisioterapeuta da Assemp, Gustavo Oliveira, 
ministrou palestra para servidores da PBH, no 

dia 27 de março, com o tema: “Fisioterapia Preven-
tiva: como anda a sua coluna?”. O convite partiu da 
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da servidora Cássia Mendes, que atua na 
Gerência de Saúde do Servidor.

O evento reuniu servidores de diversas áreas da 
Prefeitura e ocorreu em auditório na sede da secre-
taria, na avenida Augusto de Lima. Segundo Cássia, 
que é associada da Assemp há 24 anos, a palestra 
atingiu totalmente as expectativas. “Tivemos 300 
pessoas inscritas. Como não havia um espaço que 
acomodasse tanta gente, fizemos um sorteio das va-
gas. O público que compareceu demonstrou total in-
teresse”, destacou.

Palestra na PBH
Fisioterapeuta da Assemp falou sobre 

cuidados com a coluna

A fisioterapia preventiva também é foco de 
uma oficina que a Assemp começou a ofertar 
neste mês de abril. Serão dez encontros volta-
dos à prevenção e reabilitação de membros in-
feriores. Novas turmas estão previstas nos pró-
ximos meses, fique atento!

OFICINAS NA ASSEMP
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QUER SABER MAIS? 
Para saber mais sobre essas e outras atividades do 

Núcleo de Convivência, entre em contato: 3237-5008/5009.

O Núcleo de Convivência da Assemp, sempre em 
busca de inovações para diversificar e ampliar suas 

atividades, está lançando mais uma novidade para os 
associados. A partir deste mês de abril começarão a ser 
ofertados minicursos, atividades práticas de curta du-
ração voltadas a propostas específicas.

A iniciativa será lançada com as aulas de mitenes 
(tricô) – luvas sem dedos – e amigurumi (crochê) – bo-
nequinhos infantis. A ideia é que ocorram pelo menos 
dois diferentes minicursos todo mês. 

As inscrições serão feitas sempre presencialmente, 
no final do mês anterior e terão o custo de R$10,00. 
Para acompanhar a agenda com as novas atividades, fi-
que atento aos comunicados afixados nos murais do 8º 
andar e nas redes sociais da Assemp.

Novidade no 
Núcleo de Convivência

Oferta de minicursos começa neste mês de abril

De 11 a 15 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Assemp promoveu uma série de 
atividades dedicadas especificamente ao público feminino. Confira as fotos:

Assemp promove 

Associadas puderam desfrutar de diversas atividades

Semana da Mulher

Bingo especial
Apresentação do Coral Turnê Canto e Vida

Quiropraxia

Massagem revitalizante facialPrática de dança
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Alegria, sabedoria e amor ao próxi-
mo. Essas são só algumas das vá-

rias virtudes que fizeram a associada 
Matilde Dolabela Dias marcar a vida 
das pessoas com quem ela conviveu 
durante os muitos anos que dedicou à 
educação municipal e ao Conselho de 
Administração da Associação. 

Matilde faleceu recentemente, aos 
93 anos, mas deixou um importante 
legado. Além de conselheira da As-
semp, ela foi também servidora da 
educação e coordenadora do Movi-
mento Brasileiro de Alfabetização 
(Mobral), em Belo Horizonte, pro-
grama criado em 1970 pelo governo 
federal com o objetivo de erradicar o 
analfabetismo no Brasil. 

Silvio Bhering, também conselhei-
ro da Assemp, se lembra com muito 

carinho da colega. “A Matilde sempre 
gostou de ajudar as pessoas. Nas reu-
niões do Conselho demonstrava bom 
senso, moderação e finura no trato 
com os colegas. Era uma verdadeira 
‘lady’”, exalta Silvio.

TECENDO HISTÓRIAS...

Mesmo quem não conviveu 
de perto com a associada 
reconhece a importância 
que ela teve para o 
desenvolvimento da educação 
em Belo Horizonte. Também 
conselheira da Assemp, Maria 
de Lourdes Castro se lembra 
de Matilde com admiração. 
“Ela sempre foi discreta, mas 
se tornou uma profissional de 
grande valor para a educação 
no município. Belo Horizonte 
deve bastante à Matilde”, 
ressalta Maria de Lourdes.

Além do legado na PBH e na 
Assemp, Matilde Dolabela Dias 
deixou quatro filhos, cinco 
netos e três bisnetos.

TRAJETÓRIA MARCANTE

Gravada na memória e na história da PBH
Matilde Dolabela Dias, servidora da educação da PBH que 

faleceu recentemente, era referência para colegas

SOCIAL

Gabriela, neta da associada 
Áurea Cândida, curtindo o presente 

que ganhou da vovó no seu 
aniversário de quatro aninhos, 
ocorrido no dia 17 de março.

Parabéns!

INFORME PUBLICITÁRIO
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ALUGUEL
Casa de temporada na praia de Piúma-ES. 
Valor da diária: R$160,00.  
MÁRCIO – 98653-4641
 
VENDO
Cama hospitalar nova (nunca usada). 2 movi-
mentos com colchão. Valor: R$ 1200,00.
NILDA – 3658-4707 / 99100-1908
 
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, bodas, 
15 anos, formaturas, eventos empresa-
riais, musicais.
ROSANA - 3283-2354

VENDE-SE
Casa na Cachoeirinha próximo à Localiza. 
MARIA DE LOURDES – 99163-2560

CONTROLE DE PRAGAS
Dedetização, desratização e descupiniza-
ção. Orçamento sem compromisso.
ARNALDO – 98826-5225
 
ALUGA-SE OU VENDE-SE
Casa de praia e quitinete na praia de Itao-
ca, Espírito Santo.
EFIGENIA – 3445-9533 / 98683-2850

TURISMO
Caldas Novas de abril a julho. Festival Vi-
nho e Jazz em Tiradentes. Semana Santa 
no Tauá Araxá. 
ANTONIA – 3496-2952 / 98908-1482

EXCURSÕES
6 a 9/6: São Lourenço no Alzira Park Hotel 
(festa junina). Setembro: Capitólio/Piumhi/
São Roque ou Maceió-AL (aéreo).
CELMA – 3464-1096 / 99271-1995

CALDAS NOVAS
Semana Santa (18 a 21/4): R$490,00. 
Feriado 1º de maio (30/4 a 5/5): R$690,00. 
Reserve já!
MÉRCIA – 3423-7877 / 98650-0901

EXCURSÃO
Aparecida do Norte, Sagrada Face Frei 
Galvão e Campos do Jordão (passeios 
incluídos). Saída dia 16/05.
WANDA – 3466-2621 / 99617-1147

ALUGUEL
Casa para temporada em Nova Viçosa-
-BA, no Residencial Praia Quente. Preços 
especiais para servidor público.
ADRIANA - 99776-7805
 
COACHING
Coaching individual: alcance suas metas. 
Localização próxima à Assemp. Infos por 
WhatsApp.
SANDRA – 99907-9927  
 
VENDO
Iphone 7 128Gb vermelho (série especial). 
Excelente estado, pouco tempo de uso e 
todos os acessórios originais.
GLÍCIA - 98832-1891

ALUGO
Chalé em Piedade do Paraopeba. 45km 
do BH Shopping. Fogão a lenha, churras-
queira e pomar.
MARIA DAS GRAÇAS – 99356-5258

PASSEIOS
Semana Santa (18 a 21/4): Campos do 
Jordão. 23 a 26/5: Festa junina em São 
Lourenço – pensão completa e festa. 
LUCI – 3493-0608 / 99443-2422

TEXTOS E CONTEXTOS
Livro de Isidro Passos e Roberto Dornelas, 
com provérbios, dicas de redação, letras 
antológicas da MPB etc. R$ 75,00.
ISIDRO - 3444-8089

VENDO, ALUGO, TROCO
Casa Cond. Solar em Igarapé. 5qtos, área 
de lazer e churrasqueira. Alugo feriado, 
finais de semana e mês inteiro.
JOANA - 3481-7912 / 98886-6522

VENDE-SE
Máquina de tricô portátil “Elgin Brother”. 
Peças para reposição (avulsas). R$ 350,00
MARIA DE LOURDES - 3222-3706

AULA DE INGLÊS
Aulas particulares de inglês. Informações 
por telefone ou WhatsApp.
ENI - 2515-2235 / 98118-1570  

1. O anúncio gratuito deverá ser somente do associado (a).
2. Na seção Classificados serão veiculados somente serviços 
ou produtos de pessoas físicas (que sejam associados).
3. A inserção do anúncio está condicionada ao espaço dispo-
nível e será respeitada a ordem de chegada. Cada associado 
pode inserir, desde que haja espaço, no máximo dois anúncios.
4. Os anúncios devem ser enviados ou entregues na recepção 
até o dia 15 de cada mês, para que sejam analisados e publi-
cados na edição do mês seguinte.
5. O anúncio não deve ultrapassar o espaço de 2cm x 6,5cm. 
Isso equivale a cerca de quatro linhas. Textos maiores serão 
reduzidos.
6. Caso ocorra qualquer reclamação a respeito do serviço 
publicado, o anúncio ficará impedido de ser veiculado 
novamente.
7. Todos os anunciantes deste jornal, a título gratuito ou onero-
so, livremente divulgam seus produtos e serviços sem que haja 
intervenção da Associação. Cada um, com base na legislação 
vigente, se responsabilizará individualmente pelo produto ou 
serviço que comercializa. A ASSEMP, em hipótese alguma, se 
envolverá no processo negocial entre as partes, eximindo-se, 
portanto, da responsabilidade por ações ou omissões, culposa 
ou dolosamente, que porventura existirem.

REGRAS PARA ANÚNCIOS

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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