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Não, caro leitor. Não houve erro de 
impressão e nem o diagramador fi-

cou maluco. A capa desta edição do Jor-
nal da Assemp celebra uma marca his-
tórica: sua edição de número 300. Foi 
em outubro de 1991 que o informativo 
circulou pela primeira vez, com o nome 
provisório de Jornal da Associação. Já 
na edição seguinte, em novembro, o pe-
riódico assumiu o título Notícia Urgen-
te, que perdurou até o início de 2015, 
quando deu lugar ao nome atual. 

São 18 anos de uma trajetória que se 

confunde com a da Assemp e com o co-
tidiano do funcionalismo municipal. Em 
sua primeira edição, por exemplo, o in-
formativo já noticiava o fim da Beprem, 
fato que só se efetivou mesmo em 2011, 
com a reestruturação do Regime Próprio 
de Previdência, outro assunto que o jor-
nal também acompanhou bem de perto. 

E, se por um lado, o Jornal da As-
semp serviu e vem servindo de por-
ta-voz do servidor, por outro situa-se 
como uma grande escola de jornalismo. 
Foram muitos os profissionais que, ao 

longo dessas quase duas décadas, con-
tribuíram, aprenderam e hoje trilham 
carreiras de sucesso.

As novas mídias e a digitalização da 
informação avançam, por isso não é 
possível traçar prognósticos para os pró-
ximos 18 anos. Entretanto, ainda que o 
formato ou a plataforma se moderni-
zem, o compromisso com a informação 
de qualidade e a credibilidade perdura-
rão. Esse é o grande legado.

Boa leitura!

O GRANDE LEGADO

EDITORIAL
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“Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer.”
Steve Jobs, fundador da AppleFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH



Os servidores municipais delibe-
raram, em assembleia realizada 

no dia 27 de novembro, por aceitar 
a proposta de reajuste salarial apre-
sentada pela PBH. Uma semana an-
tes, no dia 22/11, os trabalhadores da 
Educação também já haviam votado 
a favor do acordo.

Pela proposta, o vencimento-base 
e o vale-refeição do funcionalismo 
municipal terão reajuste de 3,78% a 
partir de 1º de janeiro de 2020 e de 
outros 3,30% após 1º de dezembro 
de 2020. Segundo a PBH, com esses 
índices o governo Kalil será concluí-
do com a reposição integral das per-
das inflacionárias ao longo dos qua-
tro anos de governo. Isso também 
significa, por outro lado, quatro anos 

sem ganho real de salário. 
Pesou a favor da aceitação da pro-

posta a avaliação das lideranças sin-
dicais de que o fim de ano e a eleição 
municipal em 2020 dificultariam a 
mobilização em favor de uma gre-
ve. Pautas específicas das categorias 
ainda permanecem em negociação 
com a Prefeitura.

Servidores aceitam proposta da PBH
Reajuste fará recomposição das perdas inflacionárias

3,78%
a partir de 01/01/20

+

Reajuste 2019-2020
(vencimento-base e vale-refeição)

3,30%
a partir de 01/12/20
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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. 

Centro de Capacitação Assemp/IDCT
Confira a agenda de cursos do mês de dezembro

D
E

Z
E

M
B

R
O DATA CURSO

03 a 06

10 a 13 

12 e 13 

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

Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal: a força do vereador

Providências para o Encerramento do Exercício 2019 e Prestação de Contas

*Valores especiais para associados

A Assemp celebrou, em outu-
bro, o Mês do Servidor Público 

2019. Foram duas semanas de even-
tos com mais de 30 atividades e um 
total de 1.250 participações. Ao final 
das comemorações a equipe de Co-

municação e Relacionamento da As-
sociação realizou uma pesquisa de 
satisfação para avaliar o sucesso da 
iniciativa e poder colher ideias e su-
gestões para que o evento continue 
sendo aprimorado.

A excelente receptividade por 
parte dos associados comprovou o 
acerto nas escolhas das atividades e 
na organização do Mês do Servidor. 
Confira alguns dos dados e depoi-
mentos levantados pela pesquisa:

QUEM PARTICIPOU, APROVEITOU!
Pesquisa de satisfação aponta o sucesso das atividades do Mês do Servidor 2019

"A Assemp usou com bom senso e muita eficiência os 
canais de comunicação com os associados para oferecer 

as atividades, confirmar inscrições e lembrar-nos das 
datas. Este foi o ano mais organizado! Foi muita coisa 

boa para pouco tempo!"
Marise Andrade

"As atividades foram sensacionais! Divertidas, bem 
organizadas e contemplaram pessoas de todas as 

idades. Parabéns a todos os envolvidos e gratidão pelo 
carinho de vocês."

Regina Lúcia Magalhães

"Participei pela primeira vez das atividades. Gostei muito! 
Foram atrativas e instrutivas. Parabéns aos organizadores."

Maria do Carmo de Jesus

"Amei o Mês do Servidor. Foi movimentado, alegre, 
criativo, recheado de brindes, enfim, emocionante! 

Valeu muito!"
Teresa Cristina Bernardes

"A Assemp, independentemente do mês ou da festividade, 
nos oferece o melhor! Parabéns!"

Martha Lessa

*42 respostas
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ENTRE EM CONTATO 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.
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NOTÍCIAS JURÍDICAS

Final do ano chegando e com 
ele as férias, o Natal e o 

Ano Novo, momentos de muita 
festa, alegria e compras. En-
tretanto, é preciso ficar atento 
para evitar desgastes futuros! 

Você sabia que nas compras 
realizadas em lojas físicas não 
existe o direito de arrependi-
mento? A troca somente poderá 
ser realizada em caso de defei-
tos ou observada a política adotada 
pela loja. O direito de arrependi-
mento só é válido para as compras 

realizadas fora do estabelecimento 
comercial (pela internet ou telefo-
ne), no prazo de sete dias.

As compras via internet de-
vem ser realizadas com muito 
cuidado: leia os comentários 
do produto, consulte o site 
“Reclame Aqui” para verificar 
a qualificação do produto e da 
loja/site, verifique se o site 
utiliza o Certificado Digital 
SSL e tenha sempre um anti-
vírus instalado em seu compu-
tador/telefone.

Outra dica importante: lembre-se 
de sempre exigir e guardar a nota fis-
cal para eventuais reclamações.

Cuidado com as compras de fim de ano

AGENDE SEU HORÁRIO 

Ao longo deste ano, o setor Jurídico da Assemp trouxe algumas dicas muito importantes: esperamos que você não 
tenha caído no golpe do motoboy, que tenha avaliado antes de optar pela tarifa branca na conta de luz, consultado 
as taxas bancárias antes de contrair empréstimos e renegociado corretamente as dívidas do cartão de crédito. 
Porém, caso tenha algum contratempo, entre em contato e agende um horário pelo 3237-5040/5078. Desejamos 

que você tenha um 2020 repleto de realizações!
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Uma longa

trajetória A caminhada que trouxe o 
Jornal da Assemp até a edição 300

1970

Out/1991

Jan/1999 – Edição 69

Fev/2005 – Edição 135

Dez/1992 – Edição 4

1990

Nov/1991

Out/1998 – Edição 66

Fev/2006 – Edição 147

Fev/2015 – Edição 246

Mai/2003 – Edição 120

Na gestão do presidente Antônio Carlos Nonato 
de Menezes foi criado o primeiro informativo da 
Associação, que durou poucas edições.

Lançada a primeira edição do 
Jornal da Associação. Uma das 
matérias do primeiro número era 
sobre o concurso para a escolha 
do nome do periódico. 

Primeira grande reforma do 
projeto gráfico do jornal. 

Segunda reforma gráfica do 
Notícia Urgente.

Elza Marília de Sena Reis assume como jornalista 
responsável.

Criado o Asempbh Informe, 
boletim frente e verso que 

teve quatro edições.

O jornal circula pela primeira vez 
com o nome Notícia Urgente. 

O editor responsável era Adival 
Coelho, um dos fundadores do 

curso de Comunicação Social da 
UFMG. 

Primeira edição colorida do 
Notícia Urgente.

Agência Entrecolunas assume a 
produção do jornal e muda sua 

cara pela terceira vez. 

Jornal passa por uma 
reformulação de seu projeto 

gráfico e editorial, assumindo o 
nome de Jornal da Assemp. 

O jornalista José Almir da Rosa começa a participar da 
produção do jornal.

Fev/2011 – Edição 203

Dez/2019 – Edição 300

Agência Berlim Comunicação passa a responder pelo jornal.

Jornal completa sua maioridade (18 anos!) e chega à 
edição 300. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Desejo vida longa à Assemp 
e ao Jornal da Assemp, que 
cumpre tão bem a função de 
integrar os servidores muni-
cipais de BH, levando infor-
mação de qualidade, entrete-
nimento e, para além disso, 
muita história boa. Parabeni-
zo a Associação pelo traba-
lho e pelo respeito com os 
associados!

GABRIELA VILAÇA
Foi jornalista do Jornal da 
Assemp e atualmente é 
assessora de Comunicação 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade

Lembro-me com muito carinho 
da minha primeira reportagem 
que fiz para uma edição do jor-
nal, que falava sobre a turma do 
ferrinho, em Belo Horizonte. Em 
um período de descrédito do 
jornalismo, é muito importante 
manter um jornal responsável 
por valorizar a imagem do servi-
dor público municipal e colocar 
em debate questões importantes 
ligadas à classe.

JÚLIO VIEIRA
Foi jornalista do Jornal da As-
semp e atualmente é chefe de 
reportagem e âncora na rádio 
BandNews

Guardo boas lembranças do tem-
po em que trabalhei na produção 
do jornal. Sempre me divertia com 
os associados e com a equipe 
do jornal, hoje, grandes amigos. 
Recordo-me principalmente da 
seção "Muita Historia Para Con-
tar" (atual Tecendo Histórias), um 
espaço importante que o jornal 
dedica à preservação da memória 
viva dos associados.

ANA CLARA OTONI
Foi jornalista e editora do Jornal 
da Assemp e atualmente é edito-
ra e produtora de conteúdo para 
plataformas digitais – Odara Digi-
tal – em Long Beach, Califórnia

Lembro de reportagens denun-
ciando más condições de tra-
balho de servidores que tiveram 
grande repercussão. Por meio 
do jornal, peça fundamental 
do crescimento e credibilidade 
conquistados pela Assemp, as-
sociados e funcionários da PBH 
começaram a ter mais informa-
ções sobre a Associação e sobre 
a Prefeitura.

ELZA SENA
Foi responsável pelo Jornal da 
Assemp por 13 anos (1991-
2004) e atualmente trabalha com 
a assessoria de comunicação de 
uma importante galeria de arte

Eles ajudaram a escrever a história
Alguns dos profissionais que contribuíram para o Jornal da Assemp ao longo dos anos
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Talento, sensibilidade e criatividade

No final do mês de novembro a Assemp abriu as portas da sua tradicional Mostra de Artes Visuais com 
as exposições:

• Brincando com as cores – alunas da facilitadora Carmen
• Pintura é poesia silenciosa – alunos da facilitadora Nara
• Germinando ideias com o papel – alunos da  facilitadora Suely
• Natureza viva e Paisagens afetivas – alunas da facilitadora Camila
• Faz um dia de cada vez e a arte aparecerá... – alunas da facilitadora Maria Luiza

Mostra de Artes Visuais exibe peças produzidas pelos associados
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As matrículas para os cursos regulares do Núcleo 
de Convivência e do Espaço Viver Bem ocorrerão 

de 9 a 11 de dezembro de 2019 exclusivamente pelo 
site da Associação (www.assemp.org.br).

Neste ano, uma novidade é que algumas  atividades 
não necessitarão entrar neste processo, uma vez que 
terão fluxo contínuo: desde que tenha vagas o interes-
sado poderá se inscrever a qualquer tempo.

Mesmo que não consiga se inscrever no período 
mencionado, o associado que tiver interesse pode 
procurar a Assemp no retorno das atividades em 
2020, pois poderá haver vagas ociosas e o encaixe 
será realizado.

Inscrições dos 
cursos regulares

Algumas atividades agora terão fluxo contínuo
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ATIVIDADES REGULARES  
(inscrições via site) 

• Dança de Salão
• Oficina de Tricô, crochê, bordado e apliquê
• Pintura em tecido
• Desenho e Pintura
• Ecoartes
• Oficina lidando com o estresse e a Ansiedade
• Projeto Emagre-ser

ATIVIDADES CONTÍNUAS  
(inscrição a todo tempo) 

• Yoga Integral
• Dança Mix
• Grupo de terapia
• Oficina da memória

INFORMAÇÕES: 
assemp@assemp.org.br / www.assemp.org.br

As oficinas de Cantatória, Vivências Teatrais, 
Dança Afro e Brasileira, Artesanato e Fisiotera-
pia preventiva terão as inscrições em feverei-
ro. Os atendimentos de Saúde continuam com 
agendamento durante todo o ano.
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NOTA

No dia 13 de dezembro ocorrerá uma edição especial do projeto Ouvidoria Itinerante, projeto da PBH que busca 
aproximar o órgão da população, com a presença da Rede Mineira de Ouvidorias (Rede OUVIR). A Assemp foi 
convidada pela PBH e participará do evento, que será realizado na Praça da Assembleia das 10h às 16h.

Ouvidoria Itinerante

Quando começou sua graduação 
em Economia, a associada Ellen 

Cristina Alves de Araújo não imagi-
nava trabalhar no serviço público. Po-
rém, a oportunidade surgiu logo de-
pois da formatura, em 2018. “Minha 
ex-gerente me indicou para uma vaga, 
fiz a entrevista e hoje estou aqui, me 
identificando muito com o trabalho e 
com as pessoas”, relata.

O trabalho na PBH é o primeiro da 
carreira de Ellen, que também foi es-
tagiária na Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais (Fiemg). 
Há cerca de oito meses na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, a associada dedica-se à coleta, 
análise e tratamento de dados socioe-
conômicos, demográficos e de diversos 
setores da economia do município.

Para Ellen, o maior desafio enfren-
tado no seu dia a dia é conseguir gerar 
conteúdo de valor com os dados dis-
poníveis, já que parte dos dados é si-
gilosa e a periodicidade para geração 
das informações é maior do que na 

iniciativa privada. Os desafios, entre-
tanto, servem como uma motivação 
a mais. A associada avalia muito po-
sitivamente sua experiência na PBH 
até aqui e diz que pretende continuar 
se aprimorando na área de análise de 
dados e cursar um mestrado.

Em 20 de novembro é celebrado no 
Brasil o Dia da Consciência Negra. 

Na Escola Municipal Florestan Fer-
nandes, no bairro Solimões, porém, a 
valorização da cultura africana e a luta 
contra o racismo não é pauta de um 
único dia, mas de todo o ano letivo.

Segundo o diretor da instituição, 
Flávio Anselmo, a comunidade em 
que a instituição está localizada é for-
mada por uma população predomi-
nantemente negra. Por isso, a questão 
étnico-racial sempre foi uma pauta 
intrínseca ao cotidiano da escola. “As 
ações começaram a ocorrer em 2008, 
quando a professora Patrícia Santana, 
que tem ação notável no movimento 

negro, assumiu a direção da escola”, 
destaca Flávio.

Desde então, professores e alunos 
se engajam no desenvolvimento de 
diversas atividades: tem o Concurso 
do Cabelo Crespo e Cacheado, com o 
objetivo de trabalhar a autoestima dos 
alunos, as formações com os docentes, 
oficinas, pinturas feitas pelos próprios 
estudantes, entre outras.

Todos esses trabalhos resultam na 
“Mostra da Cultura Afro-brasileira e 
Africana”, que este ano já está na 11ª 
edição e tem como tema a literatura 
negra. “Cada professor escolheu um 
autor ou obra para ler e estudar em 
sala com os alunos”, explica Flávio.

Primeiros passos na carreira

Protagonismo negro

Ellen Araújo fala da identificação imediata com o trabalho na PBH

Escola Municipal Florestan Fernandes é exemplo de 
luta contra a discriminação racial

COLHENDO FRUTOS 
As iniciativas na E. M. 

Florestan Fernandes vêm 
gerando grandes resultados. 
“Posso dizer que dentro da 
escola não temos discriminação. 
Não temos casos de colegas 
que são chamados com apelidos 
pejorativos, por exemplo. E 
quando eles saem da escola 
já possuem uma identidade 
afirmada, se reconhecem como 
negros e se orgulham disso”, 
explica Flávio. 



Edição 300 | Dezembro de 201912 CLASSIFICADOS

AULA DE MÚSICA
Violão, bateria, guitarra, canto. Atendo crianças, jovens, 
adultos e idosos.
GLENY – 3568-9394 / 99929-7777

REFORÇO ESCOLAR
Ensino Fundamental (todas as disciplinas). Ensino Médio 
(matemática, física e raciocínio lógico). Atendo a domicilio.
SANDRA – 98897-0462 / 98644-4315

VENDE-SE
Lote aprox. 500m² com 3 casas no bairro Nova Vista (rua do 
ônibus 9105).
MARINA – 98388-6446

PIÚMA
Apartamento em Piúma-ES, ótima localização (200m da 
praia), 3 quartos, 2 banheiros,1 vaga coberta. Máximo 8 
pessoas.
REGINA – 99103-3523
 
TRANÇAS
Venha trançar seu cabelo. Faço tiaras, trança embu-
tida, com jumbo, com linha,  boxeadora. Dou aula de 
como fazer.
LUCIA – 98729-0928

EXCURSÃO 
24 a 30/01: Prado-BA hotel de frente p/ mar com café da 
manhã , almoço, ônibus Double Deck. R$ 1.200,00.
LUCI – 3456-6653 / 99443-2422 

ALUGA-SE
Apto de 1 qto c/ armário, sala, cozinha e banheiro. Ed. Capri 
– R da Bahia com Guajajaras, Lourdes.
MARIA CARMEN – 3166-0531 / 99998-8820

TERAPIAS
Reiki, reflexologia podal, massagem tui-ná, numerologia 
cabalística, tarot, mindfulness e outros. Presencial e online.
BERENICE – 99516-0050

TEXTOS E CONTEXTOS
Livro dos escritores Isidro Passos e Roberto Dornas. 
Textos, poesias, dicas de redação e como falar em público, 
letras da MPB. R$ 75.
ISIDRO – 3444-8089

VENDE-SE
50.000m², município de Curvelo, casa semi-acabada, 
147m² de área construída, muita água no fundo. R$160 mil. 
EUNICE – 3498-3667 / 99391-5397

EXCURSÃO
Jan: Lambari Hotel Fazenda c/ música ao vivo, jantar temá-
tico, toboágua, churrasco e chopp de graça no sábado.
WANDA – 3466-2621 / 98719-2704
 
CALDAS NOVAS
Caldas Novas o ano todo é com a MEG Turismo.
MARIA ESTEVES – 3491-3028 / 99853-2876 

DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização e descupinização em qualquer 
ambiente. Orçamento sem compromisso
ARNALDO – 98826-5225

VENDO
Jazigo no Cemitério Bosque da Esperança, quadra Fícus. 
Duas gavetas de uso imediato.
DENIZE – (73) 99195-6363

ALUGUEL
Resid. Praia Quente Nova Viçosa-BA. Diárias a partir de 
R$159 p/ 5 pessoas, R$220 p/ 10 + tx de limpeza. Desc. de 
10% p/ servidor.
ADRIANA – 99776-7805

VENDO OU ALUGO
Apto de 2 quartos, cozinha americana, sala ampla, 1 vaga, 
área c/ churrasqueira, playground, salão de festas. Cond. 
em Lagoa Santa. 
ELIANE – 3461-8762 / 99116-9927

EXCURSÕES
11 a 16/1: Olímpia c/ Hot Beach. Hospedagem c/ ½ 
pensão. Semana Santa com Páscoa Iluminada em Araxá. 
Desc. de 5% p/ associados. 
IZÔNIA – 3412-8864 / 98813-8864

ALUGO
Apto 2º andar, 2 qtos, sala, cozinha, banho, área. Salgado 
Filho. Moças que trabalham ou estudam ou casal. R$650 
+ água e IPTU.
CLEIA – 99203-2143

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 
disponível 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 recep-
ção até o dia 15 de cada mês, para que sejam analisados e 
publicados 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 
oneroso, 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

Para uso dos Correios

Mudou-se Não procurado

Endereço insuficiente Ausente

Não existe nº indicado Falecido

Desconhecido Inf. escrita pelo porteiro/síndico

Recusado CEP

IMPRESSO FECHADO
Pode ser aberto pela ECT

Etiqueta

BH

JOGO DAS DIFERENÇASPALAVRAS CRUZADAS

 TURISMO
Jan: Guarapari e Cabo Frio. Mar: Páscoa iluminada 
no Grande Hotel em Araxá. Abr: Festa cigana em São 
Lourenço/Caxambú/Baependi.
ANTÔNIA – 3496-2952 / 98908-1482 

EXCURSÕES
Gramado: 6 a 12/1; Serra da Canastra – Piumhi, Capi-
tólio e São Roque: 20 a 22/3; Grande Hotel de Araxá 
- Páscoa Iluminada: 2 a 5/4..
CELMA – 3464-1096 / 99271-1995 

TROCO
Chácara em S. J. de Bicas c/ 3260m², terra de cultivo, 
água de cisterna e Copasa. Troco por apto no centro 
de BH c/ 3 qtos. 
HOLANDA – 98323-2323


