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A discussão sobre a reforma da Pre-
vidência tem dominado os notici-

ários televisivos, jornais e sites de no-
tícias, além das redes sociais, há pelo 
menos dois meses. Levando-se em 
consideração todas as etapas de trami-
tação que o projeto ainda precisa per-
correr, não é muito imaginar que essa 
continuará sendo a pauta principal da 
mídia por mais bons meses. 

Esse “bombardeio” de informações, 
opiniões e até brincadeiras gera um sen-
timento de exaustão e nos leva a querer 

distância do assunto, algo do tipo “não 
aguento mais, já ouvi tudo que eu preci-
sava sobre isso”. Mas será mesmo? 

Ainda que ocorra certo exagero da 
imprensa, o tema de fato é complexo e 
exige muita discussão e reflexão. Não 
existem soluções simples para o proble-
ma e o primeiro passo talvez seja des-
confiar de quem as oferecem. 

Mesmo que seja cansativo, o melhor 
caminho é buscar se informar em dife-
rentes fontes, tentar compreender os 
impactos das principais propostas e for-

mar sua própria opinião. 
Nesta edição do Jornal da Assemp, 

além de acompanhar a cobertura de 
uma audiência pública realizada na Câ-
mara Municipal para discutir a reforma, 
você também se informará sobre novos 
cursos do Núcleo de Convivência, lerá 
um artigo sobre maternidade e ficará 
por dentro do que ocorreu na última 
reunião do Conselho de Administração 
da Assemp.

Boa leitura!
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“Para ser um campeão você tem que acreditar em si mesmo quando 
ninguém mais acredita.”

Muhammad Ali, considerado um dos maiores nomes da história do boxeFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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A Comissão de Adminis-
tração Pública da Câ-

mara Municipal promoveu, 
no dia 16 de abril, uma audi-
ência para discutir os impac-
tos da reforma da Previdên-
cia na vida dos servidores 
públicos. A economista do 
DIEESE Maria de Fátima 
Lage Guerra fez uma expo-
sição dos principais pontos 
da proposta do governo, que 
segundo ela tem uma clara intenção de desconstitucio-
nalizar fundamentos que sustentam a seguridade so-
cial. “A PEC prevê que muitos dispositivos poderiam ser 
alterados por Lei Complementar, gerando insegurança 
em relação à estabilidade das regras”, analisou.

Segundo a economista, um dos principais im-

pactos para os servidores 
municipais seria a regra 
que impõe aos Regimes 
Próprios (como é o caso 
da PBH) a exigência de se 
mostrarem sustentáveis 
em longo prazo. Na práti-
ca, isso significaria aumen-
to das alíquotas de contri-
buição e, eventualmente, 
contribuições extraordiná-
rias, inclusive dos atuais 

aposentados e pensionistas. 
As lideranças sindicais presentes à audiência também 

fizeram críticas ao projeto da reforma. “Essa proposta 
traz um aprofundamento na destruição da Previdência 
Pública como nós a conhecemos”, afirmou Vanessa Por-
tugal, diretora do Sind-REDE.

Audiência debateu 
reforma da Previdência

Lideranças sindicais criticam proposta do governo

A proposta acaba com a aposen-
tadoria por tempo de contribuição

Homens: 65 anos
Mulheres: 62 anos

25 anos de contribuição, com um 
mínimo de 10 anos no serviço pú-
blico e 5 no cargo em que for con-
cedida a aposentadoria.

Calculado pela média de todas as 
contribuições desde julho de 1994

O benefício corresponderá a 60% do 
valor apurado no cálculo mais 2% 
para cada ano acima de 20 anos de 
contribuição. Só vai obter 100% do 
seu salário de contribuição aquele tra-
balhador que contribuir 40 anos inin-
terruptos para a Previdência.

60 anos para homens e mulheres

30 anos de contribuição, com um mí-
nimo de 10 anos no serviço público 
e 5 no cargo em que for concedida a 
aposentadoria.

APOSENTADORIA POR IDADE VALOR DO BENEFÍCIO

APOSENTADORIA ESPECIAL 
DE PROFESSORES

“Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho

e ele, velho embora,
será pequenino

feito grão de milho.”

Para sempre – Carlos Drummond de Andrade

Uma homenagem da Assemp a todas as mães!

Mila Milowski/CMBH

BH

 Ludmila, funcionária da Assemp, mãe de Helena e Tereza (nascida em nov/18; na foto, ainda na barriga)
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O protesto é o ato que prova a fal-
ta de pagamento de um título 

ou documento de dívida. Essa prá-
tica tem basicamente duas finalida-
des: provar publicamente o atraso 
do devedor e aumentar o prazo de 
prescrição do direito de crédito.

De acordo com o Instituto Pro-
testo (IEPTB), o protesto de títu-
lo é a forma mais ágil, eficiente e 
legal para recuperação de dívidas, 
sendo possível de serem protesta-
dos cheques, notas promissórias, 
duplicatas, sentenças judiciais, 
contrato de aluguel e bole-
tos condominiais. 

É uma ferramenta de 

cobrança eficiente porque restringe 
as possibilidades de o devedor con-
seguir crédito no comércio, já que 
ficará com o nome “restrito”, em 
alguns casos, até perante os órgãos 
de crédito como SPC e SERASA.

Em Minas Gerais, para que o 
protesto fosse realizado o credor 
era obrigado a antecipar o paga-
mento das custas e dos emolumen-
tos, sendo que às vezes esse custeio 
acabava lhe trazendo ainda mais 
prejuízo ou o desestimulava.

Ocorre que, em 2018, foi pu-
blicada a Lei Estadual nº 

23.204, que livra o credor 
de ter que antecipar o pa-
gamento das despesas 

para protestar. Com a alteração 
feita pela nova legislação, o deve-
dor, além de pagar a dívida pro-
testada, terá que arcar com todas 
as despesas decorrentes do pro-
testo.

Quem tiver interesse em protes-
tar uma dívida deve estar atento às 
exigências da lei: os documentos 
sempre serão submetidos à ava-
liação dos cartórios para que não 
apresentem nenhum vício que pos-
sa inviabilizar o protesto.

Se suas tentativas de receber 
não estão dando resultado, essa 
prática pode lhe ajudar a recupe-
rar o seu crédito.

Protesto: ferramenta eficiente e sem custo

Servidores da Educação partici-
param de assembleia no dia 24 

de abril para discutirem os enca-
minhamentos da Campanha Sala-
rial 2019. O sindicato da catego-
ria, o Sind-REDE, convocou uma 
paralisação total dos servidores 
concursados e parcial dos tercei-
rizados na data.

Os servidores terceirizados re-
cusaram a proposta de reajuste 
de 2,36% apresentada pela MGS 
e deliberaram pela manutenção 
das negociações. Já os trabalha-
dores concursados, que ainda não 
receberam um posicionamento 
da PBH, votaram por manter um 
 indicativo de greve para o dia 15 de 
maio. 

O outro principal sindicato dos 

servidores municipais, o Sindi-
bel, aguarda até o dia 06 de maio 
um retorno da Prefeitura sobre a 
pauta de reivindicações entregue 
no final de março. As principais 
demandas econômicas da entida-
de são um reajuste de 20,23% nos 
salários e o aumento do vale-re-
feição para R$42,35.

Educação mantém indicativo de greve
Negociação com a PBH não teve avanço no último mês

SEU $ALÁRIO

O sindicato dos trabalhadores 
da Educação também tem se mo-
bilizado contra o fechamento de 
60 turmas nas Escolas de Educa-
ção Infantil. Segundo o Sind-RE-
DE, alunos de diferentes idades 
estão sendo colocados juntos em 

uma mesma turma. A PBH infor-
mou que a medida tem respaldo 
legal e visa a otimização de re-
cursos e mão de obra, extinguin-
do turmas com poucos alunos e 
priorizando as demandas identifi-
cadas no cadastro escolar.

MUDANÇAS NAS EMEIS

SIND-REDE/DIVULGAÇÃO
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Centro de Capacitação Assemp/IDCT
Confira a agenda de cursos do mês de maio

*Valores especiais para associados

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

M
A

IO

DATA CURSO

02 e 03

07 a 10

14 a 17

15 e 16

15 e 16

21 a 24

16 e 17

28 a 31

Instrumentos Anuais de Planejamento Público : Acompanhamento, Controle e Prestação de Contas da 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

Análise e Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020

Fiscalização e Controle Interno no Poder Legislativo

Gestão de Pessoas – Planejamento, Organização e Atendimento

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

Cerimonial Público – Planejamento, Organização e Atendimento

Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2020

Verbas Indenizatórias – Concessão, Utilização e Prestação de Contas

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

Envie sua sugestão para: pedagogico.idct@assemp.org.br. 
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ENTRE EM CONTATO 
Rua da Bahia, 1033 – 12º andar. Telefone: 3317-5757.

INFORME PUBLICITÁRIO
PARQUE DAS BORBOLETAS / DIVULGAÇÃO

A Assemp iniciou, em 2019, uma 
oficina de Vivências Teatrais. 

Por meio da aplicação de técnicas, 
jogos cênicos, exercícios de rela-
xamento e preparo físico e vocal, 
a atividade busca aproximar os 
alunos da prática teatral. "O teatro 
não é terapia, embora terapêutico. 
Ele nos oferece esse prazer de estar 
nesse mundo, das relações inter-
pessoais, das vivências", explica o 
professor, Alan Najara. “A propos-
ta da Assemp não é formar atores, 
mas levar aos alunos a essência do 
que o teatro pode proporcionar”, 
complementa.

Segundo Alan, a oficina é volta-
da a associados e dependentes que 
se interessam e têm gosto pelo tea-
tro, que queiram exercitar seu lado 
criativo e, também, pessoas que 
desejam superar questões como 
inibição ou baixa autoestima.

A atividade tem duração de um 
semestre e as aulas ocorrem uma 
vez por semana, com tempo de 
aula de 1h30. Para o segundo se-
mestre deste ano, uma nova turma 
será formada. Os interessados de-
vem ficar atentos aos comunicados 
e informes da Assemp sobre o pe-
ríodo de matrículas.

Vivências 
teatrais
Nova oficina oferece exercí-

cios cênicos aos alunos

ALAN NAJARA
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Além destas pautas específicas, 
também é papel do Conselho:

• cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral;
• eleger a Presidência da Assemp;
• deliberar sobre recursos 
administrativos que lhe forem 
apresentados;
• aprovar os regimentos internos 
que normatizam as atividades 
prestadas pela Assemp;
• estabelecer o valor das 
mensalidades sociais.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
DO CONSELHO

Mensalmente o Conselho de 
Administração da Assemp 

se reúne para acompanhar os tra-
balhos que estão sendo desempe-
nhados pela Presidência. Na úl-
tima reunião, realizada no dia 25 
de abril, os conselheiros tomaram 
conhecimento que as inadimplên-
cias nos cursos regulares do Nú-
cleo de Convivência e nos atendi-
mentos de saúde do Espaço Viver 
Bem têm aumentado. O presidente 
da Assemp, Anselmo Horta Nassif, 
que também participa das reuni-
ões, informou que já estão sendo 
tomadas algumas medidas para 

sanar o problema. Dentre elas está 
a instituição de uma campanha 
educativa que visa orientar e, ao 
mesmo tempo, demonstrar que o 
Estatuto prevê sanções para essas 
situações, como a não matrícula 
nos semestres seguintes. 

Além disso, o presidente sina-
lizou que já está em fase final a 
execução orçamentária de 2018. 
Esta, por sinal, está superavitária. 
Na mesma reunião foi relatada a 
participação do Dr. William Na-
gem, presidente do Conselho, na 
inauguração do hospital da Uni-
med em Betim.

Reunião mensal do 
Conselho de Administração

Órgão discutiu o andamento administrativo da Associação

INFORME PUBLICITÁRIO
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NOTAS

Reajuste Uniodonto

Conforme previsão contratual, a Unio-
donto reajustou os valores de suas mensa-
lidades para a folha abril/19. O índice do 
reajuste foi de 7,61%, correspondente ao 
IGP-M acumulado dos últimos 12 meses. 
A Uniodonto oferta planos odontológi-
cos com coberturas para consultas, cirur-
gias, próteses e radiologia, entre outras.  
Informações: 3025-7500.

Economia

A PBH economizou, nos últimos dois anos, 
cerca de R$22 milhões com a adoção de me-
canismos para combater e coibir fraudes no 
pagamento dos benefícios previdenciários 
de aposentadoria e pensão. Segundo a PBH, 
o cruzamento de dados permitiu o cancela-
mento de benefícios de servidores já faleci-
dos e de aposentados por invalidez que esta-
vam exercendo outra atividade laboral.
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A sociedade moderna é órfã. O 
mundo precisa de mães. Se o 

amor materno estivesse mais pre-
sente na vida dos humanos, menos 
adoecimentos emocionais e des-
vios de caráter ocorreriam. O amor 
materno nos salva das garras do 
egoísmo, da maldade, da solidão e 
da invisibilidade. Tal amor nos va-
lida e nos transforma em sujeitos 
capazes de reconhecer e multipli-
car amor e empatia.

Todos nós deveríamos ter o di-
reito, a chance, a sorte de vivenciar o amor transformador 
de uma mãe. Tal amor materno está presente nas mães 
que geram e amam seus filhos. Nas mães que adotam e 
honram a vida de crianças e jovens que antes eram invi-
síveis. Nas avós que protegem e cuidam de seus netos as-
sumindo-os como filhos. Nas tias e madrinhas que doam 
afeto e tempo para sobrinhos e afilhados. Nas madras-
tas que acolhem e aos poucos constroem um verdadeiro 

amor por aquela criança ou jovem. 
Nos pais divorciados ou viúvos que 
assumem amorosamente seus fi-
lhos e se tornam “paes”, mistura de 
pai e mãe. 

Enfim, o amor materno está 
presente em cada ser humano 
que tem a capacidade de amar 
e cuidar, de defender e honrar, 
de ser empático e altruísta. A 
vivência desse amor dará senti-
do de vida a esses filhos, será a 
bússola para nortear e guiar os 

passos desses seres extraordinários e vulneráveis 
chamados filhos. 

As mães são eternas guerreiras que lutam e defen-
dem seus filhos, suas famílias e seus ideais. Elas tam-
bém precisam ser amadas, apoiadas e valorizadas.

Pakisa Araújo
Psicóloga da Assemp

MÃES DE CORPO E ALMA

ARTIGO

Já se foi o tempo em que a imagem 
que se tinha dos idosos era uma 

senhora de xale fazendo tricô e um 
senhor na cadeira de balanço lendo o 
jornal. Mais do que nunca, as pessoas 
com mais de 60 anos estão levando 
vidas bastante ativas e conectadas!

Entre 2016 e 2018, houve um 
crescimento de 56% no número de 

idosos com perfis no Facebook. São 
quase 8 milhões de pessoas, o que re-
presenta mais de um quarto do total 
de idosos no país.

Um dos principais fatores para 
esse crescimento acelerado são os 
smartphones. Dados do IBGE apon-
tam que 63% dos mais de 30 milhões 
de idosos no país possuem celular.

Cada vez mais conectados
Grupo de pessoas com mais de 60 anos foi o que mais cresceu no Facebook nos últimos dois anos

Em 2017, a pesquisadora Michelle Cristina Ferreira apresentou sua disserta-
ção na Universidade Federal de Viçosa sobre a influência das redes sociais na 
vida dos idosos. Entre os benefícios identificados por Michelle destacam-se:

• diminuição da solidão;
• estímulo ao cérebro;
• melhoria de competências relativas à comunicação;
• aprendizagem.

VANTAGENS

CONECTE-SE À ASSEMP! 
A Associação tem forte presença digital. Além do site (www.assemp.org.br), você pode ficar por 

dentro do que acontece na entidade pelo Facebook (www.facebook.com/AssempBH) e pelo 
Instagram (@assempbhoficial).
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A Assemp realizou, no mês de 
abril, uma pesquisa online para 

avaliar o nível de satisfação dos asso-
ciados com os serviços prestados pela 
entidade. A pesquisa também buscou 
ouvir a opinião dos associados sobre 
novas atividades que eles gostariam 
que a Associação ofertasse. Todas as 
informações coletadas serão analisa-
das pelos gestores e pela Presidência, 
com o intuito permanente de melho-
rar e ampliar os atendimentos. 

Segundo os dados apurados na 
pesquisa, mais de 95% dos usuários 
estão satisfeitos com os serviços da 
Assemp. O percentual daqueles que 
consideram o serviço da Assemp 
ruim foi de apenas 0,6%, enquanto 
outros 4% classificaram a Associação 
como regular.

Assemp: 
aprovação de 95%

Pesquisa apontou alto índice de satisfação dos associados 

Ótimo
61,74%

Total de 
respostas:
447

Ruim
0,67%

Regular
4,03%

Bom
33,56%

BH
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O cargo na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Ges-

tão (SMPOG) da Prefeitura de Belo 
Horizonte é o primeiro desafio da car-
reira de Maria Isabel Baptista no mer-
cado de trabalho. 

Até chegar à PBH, em junho de 
2018, a servidora havia se dedicado 
exclusivamente à vida acadêmica: Ma-
ria Isabel é formada em Economia, de-
senvolveu um projeto de bolsa de pes-

quisa e está concluindo o Mestrado. 
Foi na universidade, inclusive, que ela 
conheceu pessoas que já atuavam na 
prefeitura e que a influenciaram na de-
cisão de ingressar no serviço público.

Para ela, o trabalho na secretaria é 
uma grande oportunidade profissio-
nal. “Cheguei aqui com muitas expec-
tativas e estou muito feliz, pois consigo 
colocar em prática o que só via na teo-
ria”, ressalta.

COMEÇOU ASSIM...

Junto com sua equipe na 
SMPOG, Maria Isabel participa da 
gestão das políticas orçamentárias 
da administração pública em BH. 

Ela conta que o trabalho exige muito 
estudo e pesquisa para conhecer 
todos os regulamentos internos. 
“Além disso, tenho vários colegas 

que trabalham com contabilidade e 
estou aprendendo bastante sobre 
essa área também, o que contribui 
para a minha formação”, finaliza.

NOVOS APRENDIZADOS

Da teoria à prática
Após experiência acadêmica, Maria Isabel conquista 

primeiro emprego na Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIAL

A aposentada Maria do Carmo Souza 
dos Santos completou 84 anos no 

dia 25 de março. “Desejamos a você 
muita saúde e alegria! Que estejamos 
juntos ainda por muito tempo. Nós te 

amamos.”

Filhas e netos

INFORME PUBLICITÁRIO
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VENDA, 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

ARTE DA LETRA
Letras em MDF. Quadros com nomes de bebês 
e apliques. Letras cursivas, Tamanhos 40 cm, 
60cm e 100cm.
SONIA – 3317-8233 / 97538-0060
 
ALUGA-SE
Aluga-se vaga de garagem no Centro/BH, 
próximo ao Shopping Cidade, com mano-
brista 24h.
MARIA – (38) 3251-6766 / (38) 99210-5372  
 
VENDE-SE
Vende-se terreno com casa em São Joaquim 
de Bicas. Também tenho um sofá cama. Aceito 
proposta.
MARIA – 3221-7352  

VENDO
Fox 2010/2011, 2 portas, 24.600 km, cor preta. 
Única dona. Valor: R$ 21.000.
Sonia – 3317-8233 / 97538-0060

TRATAMENTO
Alívio de dor, depressão ansiedade, insônia, 
traumas pela energia das mãos. Relaxamento 
profundo. Desconto especial. 
MARTA – 99827-8609 / 98216-8383

EXCURSÕES 
Junho: Tiradentes Festival do vinho e Jazz. 
Junho/julho: férias Caldas Novas. aemtur@
hotmail.com.
ANTONIA – 3496-2952/ 98908-1482  
 
VIAGEM DE FÉRIAS
Capitólio - Mar de Minas. 14 a 17/07. Hospeda-
gem: Engenho da Serra Hotel e Eco Resort c/ 
passeio de chalana. 
IZONIA – 3412-8864 / 98813-8864
 

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

EXCURSÃO
16 a 19 de maio: Aparecida do Norte, Sagrada 
Face, Frei Galvão e Campos do Jordão. 
WANDA – 3466-2321 / 99617-1147

VENDO CASA
Ótima localização no bairro D. Bosco. Lote 
450m, 3qtos, 3 salas, cozinha, 2 banhos, gara-
gem. R$ 500 mil.
IMACULADA – 3417-6747 / 99951-4010
 
ARTESANATO
Artesanato em tecido: Moda, casa e deco-
ração. Oficinas de artesanato a domicílio. 
uauartesanato@gmail.com.
MADALENA – 99996-8216

VENDE-SE CASA 
Venda Nova-Minas Caixa, 3 qtos, cozinha, sala 
2 amb e 2 banhos, quintal, garagem. R$ 350 
mil e apto no centro 2 qts R$ 300 mil.
MARTA – 98847-4620

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

EXCURSÕES
Feriadão 15/8: Angra dos Reis, Resort, pensão 
completa. R$1490. Semana da Criança: Forta-
leza, aéreo. Hotel frente ao mar. 
LUCI – 4103-1188 / 99443-2422

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

 

EXCURSÕES 
6 a 9/6: São Lourenço no Alzira Park Hotel com 
festa junina. 7 a 13/9: Maceió (aéreo). 20 a 22/9: 
Capitólio/Piumhi. 
CELMA – 3464-1096 / 99271-1995
 
TEXTOS E CONTEXTOS
Livro de Isidro Passos e Roberto Dornas com 
provérbios, dicas de redação, textos e poesias 
da melhor qualidade. R$ 75,00.
ISIDRO – 3444-8089

VENDE-SE
Vende-se urgente edredon de Casal Queen R$ 
200,00.
Gláucia – 99940-0501

EXCURSÕES
Aparecida do Norte 14 a 16/06. R$ 450 incluso 
transporte, hospedagem, café e almoço. Caldas 
Novas 27 a 01/08.
MARIA - 3491-3028 / 99853-2876
  

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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