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Voltado aos temas de interesse dos 
servidores da PBH, o Jornal da Assemp 
está quase sempre focado em debates e 
questões que giram em torno do muni-
cípio. Entretanto, a cidade de Belo Ho-
rizonte não é uma ilha ou uma nação 
independente no mapa. Ações políticas 
e econômicas de âmbito estadual e na-
cional também repercutem – algumas 
de forma indireta, outras diretamente 
– na vida dos mais de 46 mil servidores 
municipais (entre ativos e inativos) e de 
toda a população da capital.

As atuais discussões sobre o contin-
genciamento de verbas para a Educação 
e os impactos – para o bem ou para o 
mal – da aprovação ou não da reforma 
da Previdência é um desses momentos 
em que se rompem os limites da cidade 
para se dar atenção a pautas nacionais. 

Em plena campanha salarial, os ser-
vidores municipais, liderados pelos dois 
principais sindicatos, alinharam seus 
esforços e unificaram seus calendários 
de manifestação com as mobilizações 
que têm se espalhado pelo país. Dessa 

forma, ambos os movimentos ganham 
força e voz. 

Uma greve geral nacional, com já 
anunciada adesão do Sind-REDE e do 
Sindibel, está marcada para o dia 14 de 
junho. Ainda que o foco sejam pautas 
debatidas em Brasília, o impacto do fe-
chamento de escolas, postos de saúde e 
órgãos administrativos é sentido no âm-
bito municipal, o que impõe pressão so-
bre a PBH. O desfecho só o futuro dirá, 
mas o tempo é de luta!

Boa leitura!

MUNICIPAL X NACIONAL
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“A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces.”
Aristóteles, filósofo gregoFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Os servidores municipais de BH, 
atendendo a um chamado dos 

dois principais sindicatos da cate-
goria, saíram às ruas da capital nos 
dias 15 e 30 de maio e juntaram-se às 
manifestações contra o contingencia-
mento de gastos na Educação e contra 
o projeto de reforma da Previdência 
propostos pelo Governo Federal.

Valendo-se do movimento de mo-
bilização de diversas categorias pro-
fissionais e de estudantes, Sind-REDE 
e Sindibel têm alinhado seus calendá-
rios de paralisação e assembleias para 
unificar forças em torno das pautas 
municipais e nacionais. 

No dia 15 de maio, tanto os traba-
lhadores da Educação quanto os de-
mais servidores da PBH (represen-
tados pelo Sindibel) participaram 
de assembleias realizadas na Praça 

da Estação. Em ambos os casos, a 
maioria dos trabalhadores optou 
por não deflagrar um movimento 
grevista imediato. 

Os servidores concursados da 
Educação deliberaram por uma pa-
ralisação de três dias, entre 12 e 14 
de junho. A data de 14 de junho, 
inclusive, coincide com uma greve 
geral proposta por centrais sindicais 
de todo o país. 

Os servidores representados pelo 
Sindibel (saúde, administração, guar-
da, fundações, fiscalização, superin-
tendências, Odilon Behrens e Belotur) 
também votaram pela adesão à greve 
geral de 14/06 e decidiram aguardar 
até o fim de junho por uma proposta 
de reajuste da PBH, enquanto o sin-
dicato permanece em negociação das 
pautas específicas de cada categoria.

MÊS DE MOBILIZAÇÕES

Maio ficou marcado por lutas nas esferas municipal e nacional

No dia 17 de maio os servido-
res da área de enfermagem inte-
graram um movimento nacional 
pela jornada máxima de 30 horas 
semanais e pela instituição do 
piso salarial da categoria. Houve 
passeata pelas ruas do centro de 
BH e uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa, em que 
foi lançada uma Frente Parlamen-

tar em Defesa e Valorização da 
Enfermagem.

Já no dia 22 de maio a mo-
bilização foi de servidores ter-
ceirizados da Educação (MGS e 
Caixa Escolar). Os trabalhadores 
ocuparam o centro da cidade e 
seguiram em manifestação até 
a porta do Ministério Público do 
Trabalho, onde estava agendada 

uma reunião que discutiria pro-
blemas no edital que estabelece 
as regras para o processo seleti-
vo dos terceirizados nas escolas 
municipais. Após muita pressão, 
foram acordadas mudanças no 
edital que, segundo o Sind-REDE, 
representaram avanços importan-
tes, apesar de não garantir 100% 
das reivindicações.

OUTRAS LUTAS
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Golpes virtuais: 
não seja a próxima vítima

É muito comum a Administração 
Municipal efetuar pagamentos de 

verbas e/ou vantagens ao servidor e, 
depois, perceber que o servidor não 
fazia jus a tais pagamentos. Então sus-
pende-se o pagamento e iniciam-se co-
branças, nos vencimentos do servidor, 
de restituição do valor recebido inde-
vidamente.

Sempre que percebe erros como 
esse a PBH não só pode, como deve 
corrigi-lo. Porém, não pode efetuar co-
branças de restituição nos vencimen-
tos do servidor se este não deu causa 
ao erro. Não cabe à Administração Pú-
blica Municipal corrigir um erro exclu-
sivamente seu punindo aquele que foi 

atingido por esse erro.
Importante destacar, também, a ne-

cessidade de instauração de processo 
administrativo específico por parte da 
PBH para apuração dos valores rece-
bidos indevidamente, sendo garantido 

ao servidor o contraditório e a ampla 
defesa, antes de ser iniciado qualquer 
desconto a título de restituição.

O entendimento majoritário dos 
Tribunais é no sentido de que a boa-fé 
do servidor e o caráter alimentar de 
seus vencimentos afastam a obrigato-
riedade de devolução de valores. Caso 
o servidor esteja sofrendo descontos 
em seus vencimentos é possível pleite-
ar uma medida liminar (de urgência) 
para suspensão dos descontos até o 
julgamento de mérito da ação. É pos-
sível, ainda, cobrar a restituição dos 
valores indevidamente descontados 
referentes aos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento da ação.

Restituição de pagamentos indevidos

FIQUE ATENTO AO SEU CONTRACHEQUE 
Caso perceba algum desconto a título de restituição de pagamento indevido, entre em contato 

com o setor jurídico da Assemp: 3237-5040 / 5078.

- O campo 1 da linha digitável sempre será 341;

- O campo 2 será sempre 109, 112 ou 181

- O campo 3 sempre será 314;

- O campo 4 na linha digitável sempre deverá ser igual a 758699 ou 786690;

- O campo 5 será sempre igual ao valor do documento.

- O campo “Agência/Código Beneficiário” sempre será 3144 seguido de um 
dos números do campo 4 (758699 ou 786690).

Em caso de dúvida, entre em contato com a Assemp para outros esclarecimentos.

Pequenos cuidados podem 
evitar perdas financeiras e dor 
de cabeça

Segundo dados do dfndr lab, labo-
ratório especializado em ciberse-

gurança, quase 20 mil links maliciosos 
foram detectados por hora, no Brasil, 
no 3º trimestre de 2018. Os golpes 
bancários, como o boleto falso, são um 
dos três maiores tipos de ataques iden-
tificados pelo órgão. 

Como funciona: ao clicar em um 
link enviado por e-mail ou ao tentar 
acessar um site a partir de um compu-
tador infectado com um vírus, o inter-
nauta é levado para uma página falsa 
de banco, que gera um boleto com da-
dos alterados e que manda o dinheiro 
diretamente para a conta dos golpistas.

Para se precaver, mantenha seu 
antivírus atualizado e não acesse si-
tes de bancos e afins de computado-
res compartilhados, como lan houses. 
Também evite buscar atalhos na in-
ternet por meio de sites de pesquisa, 
priorize sempre o acesso direto. No 
caso da Assemp o usuário deve digitar:  
http://boleto.assemp.org.br.

COMO CERTIFICAR-SE DA AUTENTICIDADE DOS BOLETOS DA ASSEMP:
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A cura na ponta dos dedos
Oficina abordou a técnica chinesa do Do-in

Como parte das atividades Só 
para Mães, a acupunturista 

Poliane Lage ministrou a oficina 
“Do-in: automassagem chinesa”. 
A atividade teve como objetivo 
familiarizar os participantes com 
a técnica e apresentar os princi-
pais pontos de aplicação.

O do-in é uma prática de ori-
gem oriental que utiliza a pres-
são dos dedos em pontos especí-
ficos do corpo para o combate e 
o alívio de doenças e dores, além 

de problemas como estresse e 
 ansiedade.

Só para 

Mães
Confira fotos das atividades 

que movimentaram a Assemp
Edição especial do bingo para mães

Bazar com materiais produzidos 
nas oficinas da Assemp

Hora da poesia com sorteio de livros

Apresentação do Coral Turnê Canto e Vida

Palestra “Mães de Corpo e Alma” 

com a psicóloga Pakisa Araújo

Massagem relaxante para aliviar o estresse

*A oficina de Do-in (abaixo) e o desfile 
de Moda Afro (página ao lado) também 

fizeram parte da programação do evento 
Só para Mães 

O mapa reflexológico das mãos 
e dos pés obedece a disposição 
dos órgãos no corpo. Enquanto na 
ponta dos dedos estão os pontos 
de pressão para enfermidades na 
cabeça, no punho e no calcanhar 
estão os órgãos inferiores, como 
próstata e útero. Segundo Poliane, 
quando não se tem certeza do pon-
to exato de pressão, deve-se aper-
tar toda a área que, no mapa, teria 
uma correspondência com o órgão 
para o qual se busca tratamento. 
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Luz na 
passarela

Só para Mães foi 
encerrado com belo desfile 

de moda afro

Danças afro e brasileiras
Nova atividade da Assemp terá início em agosto

A partir de agosto a Assemp irá 
ofertar duas turmas de dan-

ças afro e brasileiras. As aulas 
serão conduzidas pelo professor 
Evandro Passos. Evandro é baila-
rino, coreógrafo e pesquisador de 
cultura afro. São dele, também, as 
roupas que foram apresentadas 
no desfile da Semana das Mães. 

O professor explica que a nova 

atividade terá como focos o ritmo 
e a coordenação motora, mas que 
tudo será contextualizado com 
a cultura africana. “Temos que 
desmistificar a África dos três 
Ts: tribo, Tarzan e tambor. Esta-
mos falando de uma herança ex-
tremamente rica e que tem forte 
influência em nossa formação”, 
ressalta.

MAIS INFORMAÇÕES 

As aulas de danças afrobrasileiras ocorrerão de agosto a dezembro. Haverá uma turma às terças, 
com aulas de 18h30 às 19h50, e outra às sextas, no horário de 13h às 14h20.  

Mais informações pelo 3237-5008.



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

*Valores especiais para associados

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

JU
N

H
O

DATA CURSO

04 a 07

06 e 07

10 e 11

11 e 12

18 e 19

11 a 14

25 a 28

27 e 28

Análise e Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020

Elaboração de Termo de Referência e Editais

Tópicos Atuais dos Tributos Municipais – Criação, Execução e Fiscalização

Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2020

Assessoria de Comunicação para Administração Pública

Emendas Impositivas Municipais – Orçamento Impositivo: Uma Visão Geral

Dinâmica do Trabalho das Comissões: Poder Legislativo Municipal e Comissões Parlamentares

Aplicação e Utilização do Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas – Sistema Informatizado

Edição 294 | Junho de 20198

Parabéns, Reflorir
O grupo que deu origem ao 

Núcleo de Convivência da Assemp 
celebrou seus 22 anos com muita 

alegria e animação. 

Feliz existir, Reflorir!

Feliz aniversário!

O mês de junho tem dobradinha de aniversário na Presidência da Assemp. O 
vice-presidente e diretor de Patrimônio, Carlos Alberto de Oliveira, comemora 

mais um ano de vida no dia 10. No dia 18 é a vez do presidente, Anselmo 
Horta Nassif. Toda a equipe da Associação deseja a ambos saúde, felicidades 

e muita energia para manter a boa condução da nossa entidade! Parabéns!
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NOTA

Projeto Apadrinhar

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou, 
no fim de maio, o projeto Apadrinhar. A iniciati-
va tem o objetivo de aproximar crianças e jovens 
de 10 a 17 anos, que vivem em abrigos, e famílias 
que, a princípio, não têm a intenção de adotar, 
mas querem contribuir com carinho, recursos ou 
tempo. O Apadrinhar possui três modalidades: 
(a) afetivo, em que os padrinhos fazem visitas ao 
afilhado e passam um tempo com ele fora do abri-
go; (b) provedor, voltado ao suporte material ou 
financeiro do afilhado; e (c) prestador de serviço, 
em que o padrinho/madrinha se disponibiliza 
para ofertar cursos e oficinas aos jovens. Segun-
do dados do TJMG, quase 80% das crianças que 
vivem em abrigos em Minas aguardando adoção 
têm entre 10 e 17 anos, faixa etária menos procu-
rada pelos casais que querem adotar. Mais infor-
mações: www.apadrinharmg.org.
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Desde os três anos, Maria José Ze-
ferino, ou Majô Zeferino, como 

é mais conhecida, vive na região nor-
te de Belo Horizonte. Lá estudou, 
cresceu, criou os filhos e trabalhou. 
Quando criança, Majô, hoje com 64 
anos, caminhava com frequência pela 
beirada do córrego Nossa Senhora da 
Piedade, sem nem imaginar que um 
dia ajudaria a revitalizá-lo. 

Essa história começou em 1995, 
quando a comunidade (Majô lá no 
meio) conquistou a inauguração da 
Escola Municipal Hélio Pellegrino, no 
bairro Guarani, uma antiga reivindi-
cação dos moradores. Foi na escola 
– onde a associada trabalhava na bi-
blioteca – que surgiu o projeto de recu-
peração do córrego. “A iniciativa foi de 
dois professores, mas percebi que como 
moradora da região não poderia ficar 
de fora, não seria digno da minha par-
te”, ressalta. Essa vocação para o volun-
tariado e o senso de responsabilidade, 
segundo Majô, foram herdados do pai.

A servidora, então, mergulhou de 

cabeça no projeto e integrou uma 
comissão que buscou a parceria do 
Projeto Manuelzão. O Manuelzão 
é uma iniciativa de professores da 
UFMG que desde 1997 luta por me-
lhorias nas condições ambientais.

Graças à parceria e ao empenho de 
Maria José e seus colegas, a revitali-
zação do córrego foi incluída no Pro-
grama de Recuperação Ambiental da 
PBH. As obras foram concluídas em 
2008, com a limpeza e recuperação 
da nascente do córrego e a entrega à 
população do Parque Nossa Senhora 
da Piedade. Além de integrar o curso 
d’água à paisagem urbana, o espaço 
também possui áreas para lazer e ati-
vidades físicas. 

“O Manuelzão aflorou em mim o 
amor pelo meio ambiente e, em espe-
cial, pela água. Vi que a gente precisa 
se doar, fazer algo útil para o mun-
do. E esse parque é a minha vida, é 
a recompensa por mais de 30 anos 
de serviços prestados à educação em 
BH”, conta Majô emocionada.

O despertar 
de uma vocação 
Nova seção do jornal conta a 
história de associados que dedicam tempo 
e energia a projetos de bem-estar social

NOVOS PERSONAGENS 

Você dedica-se a algum tipo de trabalho voluntário ou conhece alguém assim? Entre em contato pelo 
e-mail jornaldaassemp@assemp.org.br para que possamos contar a história aqui nesse espaço. 

Vamos propagar os bons exemplos!

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

Thais, Daniele, Misma e Alice (no detalhe)

A equipe do Centro de Capacitação Assemp/IDCT é a mais nova da Associação, já que 
o espaço foi inaugurado em 2017. A coordenação pedagógica é da Daniele Marques, que 
está na Assemp desde a criação do Centro. Formada em Pedagogia, a funcionária defende 
a educação como a “ferramenta mais poderosa para a construção de um mundo melhor”. 
A outra coordenação, de Marketing, está a cargo da Thais Venturatto, que define o trabalho 
na Associação como “aprender o real significado da fraternidade”. A assistência financeira 
está sob responsabilidade da economista Misma Miranda, há 10 meses na Associação. E, 
completando o time, o Centro conta com a assistente de recepção Alice Oliveira (que está 
de licença maternidade), que faz parte da família Assemp há sete anos.

Mesmo após a conclusão 
do parque e da aposentado-
ria na PBH, Majô Zeferino não 
parou. Atualmente é conse-
lheira do Subcomitê de Ba-
cia Hidrográfica do Ribeirão 
Onça e ministra oficinas no 
Conselho Comunitário Unidos 
pelo Ribeiro de Abreu (CO-
MUPRA). 

Majô fala do seu volunta-
riado com um sorriso no rosto 
e muita satisfação. “Quando 
ajudo a comunidade, estou me 
ajudando. Quando cuido das 
nossas águas, estou cuidando 
da minha saúde e das próxi-
mas gerações”, finaliza.

O TRABALHO CONTINUA
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A paixão por ensinar crianças a 
ler e a escrever foi o que sem-

pre motivou a servidora Elisabeth 
Carvalho nos 32 anos em que ela se 
dedicou à educação municipal de 
Belo Horizonte.

Tudo começou em 1976, quando 
ela ingressou na PBH como profes-
sora de turmas de 1ª à 4ª séries na 
Escola Municipal Minervina Augus-
ta, no bairro Campo Alegre. “Naque-
la época a gente lecionava todos os 
conteúdos para os alunos: portu-
guês, matemática, ciências e estu-
dos sociais.”

Dois anos depois ela foi transferida 
para a Escola Honorina de Barros, no 
bairro São Cristóvão, que marcaria de 
forma definitiva a carreira da profes-

sora. Lá, Elisabeth permaneceu por 
30 anos, até se aposentar em 2008. 

Com um sorriso no rosto, a servi-
dora conta que, ainda hoje, tem conta-
to com alunos de sua primeira turma 
na escola, em 1978. “Depois de tantos 
anos, eles me procuraram e sempre 
que possível a gente se encontra.”

Durante o período em sala de 
aula, Elisabeth também arranjou 
um tempinho para estudar. Em 
1998, ela se formou em Letras pelo 
Instituto de Educação de Minas Ge-
rais, mas continuou se dedicando ao 
que mais ama fazer. “Passei, ainda, 
dois anos no cargo de direção, mas 
voltei para a sala de aula, pois o que 
gosto mesmo é de alfabetizar”, re-
lembra orgulhosa.

TECENDO HISTÓRIAS...

História de amor pela educação 
Trajetória da servidora Elisabeth Carvalho está fortemente ligada à E.M. Honorina de Barros

SOCIAL

Beatriz, sobrinha 
da associada 

Áurea Cândida, 
celebrando o 

seu aniversário 
de 15 anos. Na 

foto a debutante, 
o pai Gilberto 
e a associada. 

Parabéns à 
aniversariante!

A pedagoga Maria 
Auxiliadora de Freitas 

Germano sentiu 
muita emoção pelos 
15 anos de sua neta 
Taissa Brito, que foi 
marcado por uma 
festa inesquecível 

no dia 26 de abril. A 
debutante agradece 
a presença de todos 
e manda um recado: 

“Te amo, vovó!”.

Laís Vitória 
completou 15 

anos no dia 12 de 
abril. "Parabéns, 

minha neta querida! 
Desejo a você toda 

a felicidade do 
mundo e que você 
continue trazendo 

muita alegria a toda 
família. Beijos, vovó 

Lúcia Helena".

ANA MAZEO

NOTA

Plano de Saúde

Os beneficiários Unimed 
da rede preferencial (Uni-
fácil/Pleno/1399/3444) 
que optarem por migrar  
para a rede ampla  (Uni-
part ou Unimax)  terão 
que cumprir carência 
de 180 dias. Usuários 
de planos coletivos por 
adesão (caso da Assemp) 
passam a ter direito de 
fazer a portabilidade 
tanto para os planos in-
dividuais, quanto para 
empresariais e vice-ver-
sa. Tal medida, deter-
minada pela ANS, vale 
para a Unimed e para os 
demais planos comercia-
lizados pela Associação.  
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VENDE-SE
Apto no Maletta 2qtos, sala conjugada e 
cozinha c/ armário embutido. Duas áreas 
em Juatuba 1140m² prox. escola e pt de 
ônibus.
HOLANDA – 98323-2323

EXCURSÃO
Corpus Christi 19 a 23/06: Cabo Frio 
R$450,00. Férias 20 a 25/07: Caldas No-
vas R$1.090,00.
MÉRCIA – 3423-7877 / 98650-0901
 
VENDO
Bicicleta infantil azul aro 24 – 21 marchas. 
Pouco usada, ótimas condições. Motivo: 
falta de espaço para armazenar.
MIRACI – 98788-5428
 
CORTE E COSTURA
Curso prático e rápido de corte e costura. 
Acabamentos finos, modelagem comple-
ta. R. Jaguaribe, 831 – Renascença.
NIVALDA - 3444-6259

TRABALHOS
TCC: tire suas dúvidas. Trabalhos acadêmi-
cos comunicação, português, pedagogia. 
RITA – 98840-6550

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Atendimento clínico e escolar. Descon-
to de 50% p/ associados e familiares. 
No Sto Agostinho, entre Amazonas e 
Contorno.
NILZA – 99641-5851 / 98661-5851

VIAGENS
Caldas Novas: 19 a 25/7. Resort em Angra 
dos Reis: feriadão de 15 a 19 de agosto. 
LUCI – 99443-2422
 
EXCURSÕES
Julho: São Lourenço, Caxambu e Bae-
pendi. Agosto: Caldas Novas.
WANDA – 3466-2621 / 99617-1147

EXCURSÕES
Férias 22 a 25/7 - Passa Quatro/MG. 
Hotel Recanto das Hortênsias. Outubro: 
Portugal c/ Santiago de Compostela ou 
Capitólio.
IZÔNIA – 3412-8864 / 98813-8864
 
BOMBONS
Bombons artesanais e corações rechea-
dos para presentear no Dia dos Namora-
dos. Preços especiais. 
CELMA – 3464-1096 / 99271-1995
 
EXCURSÕES
07 a 13/09: Maceió - aéreo e hospeda-
gem. 20 a 22/09: Capitólio/Piumhi. 09 e 
10/11: Resende Costa - Tiradentes e São 
João del Rey. 
CELMA – 3464-1096 / 99271-1995
 
ALUGO
Apartamento andar térreo na praia de Pi-
úma. Até 8 pessoas. 200 metros da praia.
REGINA – 3018-1434 / 99103-3523 

LOTE 
Vende-se ou troca lote no Condomí-
nio Estância do Cipó - Serra do Cipó. 
1250m², plano, vista para mata nativa.
ALZIRA – 99233-6698

PRAGAS URBANAS 
Faço controle químico e biológico de baratas, 
roedores e cupins em qualquer ambiente.
ARNALDO – 98826-5225
 
REFORÇO ESCOLAR
Reforço escolar, atendo a domicílio. 
Ensino Fundamental 1º e 2º. Todas as 
disciplinas.
SANDRA – 2535-0010 / 98897-0462
 
TRANÇAS
Faço tranças com linha, com cabelo jum-
bo, boxeadora entre outros modelos.
LUCIA – 98729-0928

FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Casamentos, aniversários infantis, bodas, 
15 anos, formaturas, eventos empresa-
riais, musicais.
ROSANA - 3283-2354

CALDAS NOVAS
27/07 a 01/08 ou 12/10 a 17/10: Caldas No-
vas. Transporte, acomodação e alimentação.
MARIA – 3491-3028 / 99853-2876

CESTAS
Confeccionamos cestas para todas as 
ocasiões, inclusive para recém-nascidos. 
Peça já a sua. 
RITA – 98840-6550

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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