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Segundo dados do IBGE, em 2011 
mais de 660 mil empresas foram 

criadas no país. Ao chegarmos em 
2016, apenas 38% ainda mantinham 
as portas abertas. Os números de-
monstram como é difícil a sobrevi-
vência no mercado, especialmente em 
tempos de crise. 

A Assemp não é uma empresa, no 
sentido mais puro da palavra, afinal, 
suas atividades não visam lucro. Entre-
tanto, gerir a instituição guarda muitas 

semelhanças com um empreendimento 
privado: é preciso extrema responsabi-
lidade com as finanças sem prejudicar o 
desenvolvimento do “negócio”. No caso 
da Assemp, oferecer serviços e benefí-
cios a seus associados. 

Nestes últimos anos, de verdadeiro 
turbilhão político e econômico, seria 
natural observar uma pequena retra-
ção ou, no mínimo, uma estagnação das 
ações da Assemp. Na contramão disso, 
porém, a Associação continua crescen-

do: ampliando o quadro de associados, 
expandindo seu patrimônio, incremen-
tando serviços e consolidando novas 
parcerias. Como é possível?

Nesta edição, além de se informar 
sobre os mais novos convênios e ativi-
dades da Assemp, o leitor poderá con-
ferir uma entrevista com o presidente, 
Anselmo Horta Nassif, em que ele ex-
plica o que está por trás do sucesso du-
radouro da entidade.

Boa leitura!

NÃO PARA DE CRESCER!

EDITORIAL
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“Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe 
como se tudo dependesse de você.”

Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus (atribuída)Frases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH



3Edição 295 | Julho de 2019

O Brasil enfrenta uma gra-
ve crise política e econômi-
ca. Contrapondo-se a isso, a 
Assemp continua oferecendo 
serviços e produtos de quali-
dade, aumentou o número de 
associados e também de ati-
vidades oferecidas neste ano 
(atividades em Venda Nova, 
novas vagas de yoga, quiro-
praxia, minicursos e Vivências 
Teatrais). Qual o segredo?
Quando assumi a Presidência 
encontrei uma estrutura bem só-
lida deixada pelo Angelo Flores. 
Nosso papel foi manter e pro-
curar aumentar essa estrutura, 
tendo como foco sempre a oferta 
de novos serviços aos associados. 
Além disso, a Assemp conta com 
uma equipe de gestores bastante 
competente. Minha função é ficar 
atento, a exemplo de uma orques-
tra, para que tudo continue afi-
nado.

Qual a perspectiva você vê 
para o Brasil e, consequente-

mente, para a Assemp?
Temos que ser otimistas, mas sem 
tirar os pés do chão. É difícil ava-
liar uma saída para a crise que 
assola o Brasil a curto prazo. Já 
aqui na Assemp, considerando 
nossa assertividade nas ações, de-
vemos continuar, dentro de nossas 
possibilidades, mantendo o que já 
existe e ampliando cada vez mais.

Nesta edição o leitor vai se de-

parar com novos serviços ofer-
tados pela Assemp (páginas 5 a 
7). Como se dá essa definição?
O principal elemento que moti-
va a oferta de novos serviços é a 
demanda do associado. Quando 
ela chega até nós, quase sempre 
encaminhada pela Ouvidoria, dis-
cutimos com os diretores e gesto-
res. Se a avaliação da maioria for 
positiva, fazemos uma análise de 
custos e questões administrativas. 
Foi assim, por exemplo, que de-
finimos a fisioterapia na rua Rio 
de Janeiro e os novos serviços em 
Venda Nova.

Qualquer associado pode su-
gerir novos serviços?
Sim, os associados têm um canal 
direto conosco, a Ouvidoria (ouvi-
doria@assemp.org.br). Por meio 
dela o associado pode elogiar, cri-
ticar ou fazer sugestões. Toda de-
manda que chega lá vem para a 
mesa administrativa e é analisada 
exaustivamente por mim e pelos 
demais diretores e gestores.

Entrevista: Anselmo Horta Nassif
Presidente fala do momento vivido pela Associação e da busca constante por novos serviços

Você descarta seu lixo corretamente?
Cinco profissionais da SLU se acidentam por mês na capital

A Superintendência de Limpeza 
Urbana de Belo Horizonte conta 

com 530 profissionais que atuam na 
coleta de lixo. Todo mês, pelo menos 
cinco sofrem cortes profundos devido 
a resíduos mal-acondicionados. São 
cacos de vidro, latas, lâmpadas e, 
acredite, até seringas. Nestes casos, 
os profissionais ficam seis meses 
afastados do trabalho para reali-
zar acompanhamento médico 
e evitar contaminações.

Confira como fazer sua 
parte para evitar esses 
acidentes:

• Acondicione vidros e itens pontiagu-
dos ou cortantes em garrafas pet la-
cradas ou em embalagens longa vida;

• Pressione as tampas das latas 
de alumínio para dentro antes de 

descartá-las;

• Quebre espetinhos de 
churrasco e, se possível, 

vede-os em caixas de 
sapato;

• Não descarte lâmpa-
das fluorescentes no 

lixo, existem locais específicos que as 
recebem;

• Evite jornal para envolver materiais 
cortantes;

• Use sacos de lixo reforçados;

• Garrafas de vidro inteiras devem ir 
em uma caixa de papelão e levadas a 
um ponto de coleta seletiva;

• Coloque agulhas usadas em garra-
fas pet (quem faz uso de insulina, por 
exemplo) e lacre-as antes do descarte.

DICAS PARA O DESCARTE DE LIXO

Informações: Pedro Ferreira/Jornal O Tempo

SL
U/P

BH
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Centro de Capacitação Assemp/IDCT
Espaço recebeu o workshop Disciplina Positiva em junho

*Valores especiais para associados

JU
LH

O

DATA CURSO

04 e 05

09 a 12

10 e 11

16 a 19

24 e 25

23 a 26

Assessoria de Comunicação para Administração Pública

Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020 – Apreciação, Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público

Tópicos Atuais dos Tributos Municipais – Criação, Execução e Fiscalização

Gestão Patrimonial no Setor Público – Almoxarifado, Compras e Frotas

Atuação do Controle Interno em Licitações, Contratos, Obras e Serviços de Engenharia

Atualização do Regimento Interno e lei Orgânica – Reformulação, Atualização e Implantação

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

O Centro de Capacitação Assemp/
IDCT promoveu, em parceria 

com a empresa Afetiva, no dia 13 de 
junho, o workshop Disciplina Positi-
va. Ministrado pela pedagoga Cyn-
thia Franco e pela psicóloga Tatiane 
Melo, o workshop tem o objetivo de 
aprimorar a performance dos pais na 
hora de educar os filhos.

“A disciplina positiva é uma nova 
forma de se ver a educação. A 
educação com firmeza e gentileza 
consegue resultados excelentes. A 
disciplina vem para mostrar como 
fazer isso na educação dos filhos e 
alunos, mas, também, entre casais 
e outros relacionamentos”, explica 
Cynthia Franco.

Férias do Núcleo de Convivência e 
Espaço Viver Bem: de 17 a 31 de julhoAnota aí!
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Rede de convênios ampliada
Assemp não para de ampliar parcerias para beneficiar seus associados

Em uma de suas frases mais famosas, Bill Gates 
afirma que todo o seu sucesso foi baseado em 

parcerias. Para crescer e sempre oferecer mais ser-
viços a seus associados, a Assemp também acredita 
nesta máxima e está sempre em busca de ampliar 
sua rede de convênios. 

São mais de 100 empresas e profissio-
nais ofertando benefícios, descontos e 
condições especiais aos associados. 
Confira os convênios mais recen-
tes firmados pela Assemp e apro-
veite as vantagens exclusivas:

CONVÊNIO ENDEREÇO BENEFÍCIO

Croma - Radiologia e 
Imagem Odontológica

Av. D. José Gaspar, 701 - sl. 2 - 
Coração Eucarístico | 3309-4333

Preços especiais 
para associados

PUC Minas Todas as unidades Até 20% de 
desconto

Terra Santa Parque 
Cemitério

Rodovia MGT 262, KM 05 - Nações 
Unidas – Sabará | 3679-2700

Condições e 
preços especiais

Restaurante e 
Lanchonete Taboca Rua Goiás, 14 - Centro Até 17% de 

desconto

Viva + Saúde Clínica 
Médica e Odontológica

Rua Santo Antônio, 137 - São João 
Batista / Venda Nova | 3318-2209

Até 50% de 
desconto
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Apesar de muito frequente en-
tre as mulheres, a perda de 

urina involuntária ou escape não é 
uma condição normal. Muitas não 
procuram ajuda por desconhecer a 
existência de tratamento e preven-
ção para essa disfunção.

A fisioterapia pélvica auxilia a 
reeducação e reforço da muscu-
latura do períneo, melhorando o 
desempenho da sua função de sus-
tentar os órgãos pélvicos (a bexiga, o útero e o in-
testino), além de ter papel dinâmico na contenção 
da urina.

Exercícios de contração da musculatura do assoa-

lho pélvico sincronizados com ati-
vidades cotidianas como esforços 
físicos, tosse, espirro etc, quando 
realizados de maneira correta, com 
frequência e intensidade individu-
alizadas, associados à eletrotera-
pia, previnem e tratam as altera-
ções nas funções desses músculos, 
reduzindo, assim, a incontinência 
urinária.

Procure orientação, procure 
ajuda. Não deixe que a incontinência urinária dimi-
nua sua qualidade de vida!

Marisa Ribeiro
Fisioterapeuta pélvica conveniada à Assemp

Incontinência urinária tem tratamento

ARTIGO

CONSULTA 

Associados interessados podem agendar uma avaliação pelo 97123-7521.

Para curtir o mês de julho
Aproveitando o período de férias escolares, o Jornal da Assemp montou 

uma programação cultural para os mais variados gostos

Atrações culturais gratuitas e oficinas 
a preços populares em BH e Tiraden-
tes. Na capital as atividades ocorrerão 
no Centro Cultural UFMG, Conser-
vatório, Espaço do Conhecimento e 
campus Pampulha. Mais informações:  
www.ufmg.br/festivaldeinverno.

11 A 21/07
51º FESTIVAL DE  
INVERNO DA UFMG

Serão 400 atrações gratuitas de mú-
sica, dança, circo, cinema, teatro, 
artes visuais, literatura, moda, de-
sign e muito mais! As atividades irão 
ocorrer em diversos pontos do hiper-
centro da capital. Mais informações:   
www.viradacultural.pbh.gov.br.

20 E 21/07
5ª VIRADA  
CULTURAL DE BH

O evento, que ocorre na Serraria 
Souza Pinto, reúne produtores de 
sete regiões de Minas, além de es-
tandes de cerveja artesanal, cacha-
ça, azeite, café, mel. Os ingressos 
custam R$15,00. Mais informações:  
www.festivalqma.com.br.

27 E 28/07
FESTIVAL DO QUEIJO 
MINAS ARTESANAL

O CCBB traz a BH uma mostra com 
mais de 400 itens referentes ao uni-
verso dos principais filmes da Dre-
amworks: Shrek, Kung Fu Panda, Ma-
dagascar, Como Treinar seu Dragão. 
Entrada gratuita. Mais informações: 
www.culturabancodobrasil.com.br/portal.

ATÉ 29/07
DREAMWORKS ANIMATION: 
A EXPOSIÇÃO
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Por meio do Assemp Itinerante a associação re-
aliza visitas e ações nos locais de trabalho do 

servidor. Desde sua criação em 2010, o Itinerante 
já realizou mais de seis mil visitas e ações em ór-
gãos espalhados por toda a cidade, sejam eles admi-
nistrativos, da educação, saúde, autarquias etc. Em 
cada ação o representante da Assemp atende entre 
20 e 30 servidores.

Durante a visita é realizado a divulgação de servi-
ços, esclarecimento de dúvidas, são feitas adesões e 
distribuição de brindes. Todo servidor da PBH pode 
solicitar uma visita da Assemp em seu local de traba-
lho, seja para se associar, tirar dúvidas ou apresentar a 
entidade para os colegas que ainda não são associados.

Você conhece o Assemp Itinerante?

10ª Meia Maratona de BH

Projeto aproxima a Associação dos servidores da PBH

AGENDE UMA VISITA! 

Entre em contato pelo telefone 3237-5026.

Associados e funcionários participaram da 
prova de rua no início de junho
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Você sabia que além das ações da 
área pública movidas contra o 

Município de Belo Horizonte, o Jurídi-
co da Assemp também pode cuidar de 
suas questões particulares?

O setor atua com procedimentos 
judiciais e extrajudiciais nas áreas de 
(1) família: divórcio e partilha con-
sensuais, guarda de filhos, pedido de 
alimentos, revisional de alimentos, 
reconhecimento de paternidade, re-
gulamentação de visitas, reconheci-
mento-dissolução de união estável 
consensual ou pós morte, inventário 
consensual, testamento e pedido de 
alvará; (2) direito do consumidor; 
(3) direito civil: análise de contratos, 
ações revisionais de empréstimos, 
cobranças indevidas e indenizações 

por ato ilícito (propaganda engano-
sa, dano material, dano moral e dano 
estético), bloqueio indevido de verba 
salarial, aluguel e fiança, ações de co-
branças, execuções de título de cré-
dito (nota promissória, cheque etc.); 
e até mesmo na (4) área penal, exclu-
sivamente para os casos de habeas 

corpus a favor do associado.
Ao longo de tantos anos acolhen-

do o servidor foram muitas as vi-
tórias. Recentemente, o setor vem 
buscando na Justiça a revisão da co-
brança de ICMS nas contas de luz, 
bem como a revisão dos valores do 
PASEP dos servidores aposentados 
que tenham recebido a verba nos 
últimos cinco anos ou daqueles ain-
da na ativa que apresentavam saldo 
acumulado entre 1988/1989.

Para um melhor atendimento, to-
das essas ações foram estendidas para 
o núcleo de Venda Nova e estão dispo-
níveis para associados, cônjuges, pais, 
filhos menores de idade e pessoas sob 
tutela ou curatela do associado segun-
do regras do regimento interno.

Conheça o Jurídico da Assemp

ATENDIMENTO 
Para mais informações sobre o regimento interno consulte: https://www.assemp.org.br/juridico/. 

Agendamento de atendimento pelo telefone: 3237-5040.
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Antes de começar uma faculda-
de, Maurício José Gomes não 

imaginava que encontraria na Pe-
dagogia sua realização profissional. 
Quem ajudou a despertar o interes-
se pela área foi uma amiga professo-
ra com quem ele dividia o aluguel. 
“Ela trazia para casa trabalhos e ati-
vidades da escola e eu acabava auxi-
liando”, relembra.

Com o incentivo, Maurício in-
gressou na graduação e, em 2015, 
ainda no 5º semestre da faculdade 
e sem muitas expectativas, decidiu 
fazer o concurso da PBH.

Três anos depois veio a convoca-
ção e hoje o associado já completou 
um ano de Prefeitura. Desde en-
tão, ele se divide entre uma turma 
de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) na E. M. Padre Francisco 
Carvalho Moreira e os alunos do 3º 
ano da E. M. Monsenhor João Ro-
drigues de Oliveira, ambas no bair-
ro São Geraldo.  

Após um período de adaptação 
às escolas e aos alunos, Maurício se 
sente totalmente integrado. “É tudo 
que eu imaginava, a melhor coisa 
que fiz foi escolher a Pedagogia”.

COMEÇOU ASSIM...

Descobrindo uma vocação
Paixão pela Pedagogia foi despertada por amiga

SOCIAL

A pequena Valentina, de 
sete anos, é neta do Carlos 
Alberto, vice-presidente da 
Assemp. Na foto ela posa 

com a camisa da Associação. 
Desejamos à pequena, tal 

qual está escrito na camisa, 
muita saúde e qualidade de 

vida em todo seu existir!

ARQUIVO PESSOAL

NOTAS

Núcleo: curso, oficina e minicurso

O Núcleo de Convivência Social e Cultural da Assemp oferece diferen-
tes atividades que promovem bem-estar e qualidade de vida: (a) cursos 
regulares: ações pedagógicas de caráter teórico e prático, planejadas e 
organizadas de forma sistemática; (b) oficinas: aulas práticas e intensi-
vas, de curta duração; (c) minicursos: eventos de curta duração focados 
na estrutura básica ou na introdução à técnicas e conhecimentos. Para 
saber mais, entre em contato: 3237-5008/3237-5009.  

Quando pensa no futuro da sua 
carreira, Maurício José Gomes 
diz que também deseja ter outra 
experiência no ambiente escolar. 
“Assim que acabar o estágio pro-
batório de três anos, quero partici-
par da coordenação escolar.” Ele 

explica que esse é um setor que 
se assemelha muito à pedagogia 
empresarial - área em que teve a 
oportunidade de atuar antes de in-
gressar na PBH - ao envolver trei-
namento, comportamento e reso-
lução de conflitos.

NOVOS PROJETOS E DESAFIOS

Eleito e empossado

O associado Hélio Martins, aposen-
tado, foi eleito em Assembleia Geral e 
tomou posse como membro do Con-
selho de Administração da Assemp 
no dia 27 de junho. Hélio, que já faz 
parte do Conselho Fiscal, ingressou 
na PBH como mensageiro e se apo-
sentou em 1993 na área tributária. 
Boas-vindas ao novo integrante e o 
desejo de que suas aptidões possam 
agregar valores ao nobre Conselho.  
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ODONTOLOGIA
Clínica, clareamento, próteses, odontope-
diatria, radiologia. Desconto p/ associados 
e familiares. Álvares Cabral, 374/1607.
MARIA – 99911-8196

EXCURSÕES
7 a 13/9: Maceió (aéreo). 1 a 4/10: Dedo de 
Prosa em Águas de Lindoia. 1 a 3/11: Tauá 
de Caeté e Serra da Piedade.
CELMA – 34641096 / 99271-1995

REFORÇO ESCOLAR
Reforço escolar, atendo a domicílio. Ensino 
Fundamental 1º e 2º. Todas as disciplinas.
SANDRA – 2535-0010 / 98897-0462

PRAGAS URBANAS 
Faço dedetização, descupinização e desra-
tização. Orçamento sem compromisso.
ARNALDO – 98826-5225

MARY KAY
Consultora Independente. Parcelamento 
2 vezes. Pronta entrega. E-mail: maisasf@
gmail.com
MAÍSA – 2552-7746 / 98360-3170

CASA NOVA VIÇOSA
Resid. Praia Quente. 3 qts, cap. p/ 10 
pessoas, 10% de desc. p/ associados, 
diária p/ 5 a partir de R$149 (exc. Réveillon/
Carnaval).
ADRIANA –99776-7805

VENDO
Vendo 6 copos de cristal marca Hering 
lapidados a mão e uma máquina fotográfica 
rosa Sony digital.
NICE – 99946-5338

DOCES & ARTE
Trufas, pães de mel, guirlandas de porta de 
maternidade, lembrancinhas e topo de bolo 
em biscuit e feltro. 
MARY – 99615-1262

EXCURSÕES
Jul: Caldas Novas e Festa do Rosário no Serro. 
Ago: Monte Verde e Festival Gastronômico 
Tiradentes. Set: Vesperata Diamantina. 
ANTÔNIA – 3496-2952 / 98908-1482

ALUGO, VENDO, TROCO
Casa Condomínio Solar, 3 qts, salão, varandão, 
coz, banheiros. 80km de BH. 1200m². Excelen-
te p/ finais de semana e feriados.
JOANA – 3481-7912 / 98886-6522

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Atendimento clínico e escolar. Desconto p/ as-
sociados e familiares. No Sto Agostinho, entre 
Amazonas e Contorno.
NILZA – 3291-5851 / 98661-5851

VIAGENS
Caldas Novas: julho e outubro, R$900 (par-
celado). Capitólio: julho, R$380 c/ passeio de 
lancha.
MARIA – 3491-3028 / 99853-2876

VENDE-SE
Apto no Maletta 2qtos, sala conjugada, cozinha 
c/ armários, banheiro c/ lavanderia. 14º andar, 
janela p/ Guajajaras.
HOLANDA – 98323-2323

VENDO
Área em Juatuba 1066m² c/ luz próxima. R$98 
mil. Chácara em S. Joaquim de Bicas, 3260m², 
casa colonial, barracão, canil, galinheiro. 
HOLANDA – 98323-2323

PASSEIOS
Feriadão 15/08 Resort em Atibaia-SP. Pensão 
completa + chá R$1200. Vesperata Diamantina 
14 e 15. Mesa, hotel, refeição R$450. 
LUCI – 99443-2422

EXCURSÕES
Trindade/Paraty: 13 a 18/10, pousada 
R$880. Cabo Frio: 14 a 17/11, R$410.
MÉRCIA – 3423-7877 / 98650-0901

ALUGO
Casa Salgado Filho 3qtos, sala, copa, 
coz, 2 banhos e área. Portão eletrônico e 
interfone. Próx. ônibus, escola e mercado. 
R$1100.
CLEIA – 99203-2143
 
ALUGO
Moradia fundos Salgado Filho 2qtos, 
sala, coz., área e interfone. Local tranqui-
lo próx. ônibus, escola e mercado. Sem 
garagem.
CLEIA – 99203-2143

1. O anúncio gratuito deverá ser somente do asso-
ciado (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 espa-
ço 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 
recepção 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 Associa-
ção. 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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