
Desde o início da pandemia de Covid-19, 
vários termos passaram a fazer parte 

do nosso cotidiano: coronavírus, isolamento 
social, flexibilização etc. Mais recentemente, 
com alguns países e regiões se preparando 
para a reabertura, ganhou destaque o “novo 

normal”. Afinal, como será o futuro pós-
-pandemia e ainda antes de uma vaci-

na? Abaixo algumas previsões (que 
podem se confirmar ou não):

Trabalho
Durante a pandemia, o número 

de pessoas no Brasil trabalhando 
em home office quintuplicou. De 

acordo com análise da Cia de Ta-
lentos, consultoria de RH, o 

trabalho remoto deve ser 
mantido pós-Covid, com 

o esvaziamento de es-
critórios e conse-

quente impacto 
na área imobili-

ária comercial. 
Outro grande 
impacto será o 
desemprego: 

atualmente, se-
gundo análise do 

economista Mar-
cos Hecksher, do 

Instituto de Pesqui-
sa Econômica Apli-

cada mais da metade 
da população brasilei-

ra em idade de trabalhar 
já está sem ocupação.

Educação
O Ministério da Educação já 

autorizou aulas virtuais para as 
universidades até o fim do ano. Em 

um futuro próximo, é possível que os cursos 
presenciais adotem uma linha mista, com par-
te do conteúdo sendo ministrada por aulas 
virtuais. A avaliação é da Semesp, entidade 
que representa mantenedoras de ensino su-
perior do país. Já segundo estudo do centro 
de pesquisas educacionais Iede, esse modelo 
híbrido também deve ser adotado nas escolas 
pelo menos no curto prazo, no período de re-
tomada das aulas.

Lazer
De acordo com reportagem publicada pela 

Associação Brasileira de Bares e Restauran-
tes, o novo normal no setor deve vir com re-
forço dos serviços de delivery, declínio dos 
restaurantes self-service, talheres embrulha-
dos, cardápios digitais ou descartáveis, gar-
çons com máscaras e luvas e metade do nú-
mero usual de mesas nos estabelecimentos. 

Entretenimento
O setor de shows e grandes eventos talvez 

seja o que terá mais impactos de médio e lon-
go prazo, já que a tendência é que as pessoas 
continuem evitando grandes aglomerações. 
Segundo pesquisa da Toluna, que realiza es-
tudos sobre comportamento do consumidor, 
em um cenário de retorno à normalidade, 
mas ainda sem vacina, 62% das pessoas não 
frequentariam shows, cinemas e teatros.

Viagens
Segundo avaliação da Federação Brasileira 

de Hospedagem e Alimentação, no pós-pan-
demia as pessoas darão preferência a viagens 
mais curtas – sem deslocamento aéreo – e 
para destinos rurais ou naturais. O número 
de hóspedes em hotéis e pousadas também 
deve ser reduzido, para evitar aglomerações 
em áreas comuns, o que pode impactar nos 
valores de estadias. 
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A Assemp não para

Quem estava habituado a frequentar a Assemp sabe que a enti-
dade sempre foi marcada por seu dinamismo: por todos os an-

dares da sede sempre havia atividades ocorrendo, pessoas circulan-
do, bate-papos, risadas, alegria... Desde meados de março, contudo, 
essa realidade se alterou, com a imposição das medidas de distancia-
mento social e a interrupção do atendimento presencial.

A Assemp, porém, não ficou parada e, mesmo fechada, continua 
praticando seu papel na busca da disseminação de cultura, informa-
ção e reflexões importantes para o nosso cotidiano. Desta forma, a 
Associação se mantém presente na vida do servidor, indo até à sua 
casa nesse momento difícil. 

Não deixe de curtir a página do Facebook, seguir o perfil do Instagram 
e se inscrever no canal do YouTube da Assemp para ficar por dentro de 
tudo o que acontece e ter um pedacinho da fraternidade ao seu lado.

Núcleo de Convivência

Os facilitadores de diversas atividades do Núcleo – dan-
ça, yoga, artes plásticas etc – estão oferecendo aulas e 
promovendo encontros pela internet. Já teve até Arraiá 
Virtual! Saiba mais pelo 98431-5283.

Atendimento nutricional

Disponibilizado on-line e gratuitamente para os associa-
dos durante o período de isolamento. O agendamento 
pode ser realizado com a profissional Camila Silva pelo 
98572-1205 ou pelo e-mail nutricamilasilva@gmail.com.

Podcast

Lançado durante a pandemia, o Podcast Assemp é mais 
uma forma da Associação se comunicar com seus asso-
ciados. Os episódios giram em torno de um tema central e 
contam sempre com profissionais da Assemp para deba-
ter o assunto. Está disponível nas redes sociais da Asso-
ciação e também nos aplicativos Spotify e Deezer.

Escuta fraternal

Para os associados que estão precisando ouvir uma voz 
amiga, uma palavra de apoio. Não se trata de terapia, mas 
mais um modo que a Assemp encontrou de estar próxima 
durante este período. Contato pelos números 3237-5033 
| 98465-9328 | 98422-8160 (você pode ligar ou enviar 
um WhatsApp com a mensagem “Escuta Fraternal”).

Canal no YouTube

Além do Instagram, muito conteúdo também está sendo ofertado 
no canal da Assemp no YouTube, com atualizações periódicas de 
vídeos com dicas de bem-estar, saúde e cultura. Acesse e inscre-
va-se para não perder as novidades:  youtube.com/assempBHTV.

Lives no Instagram

Profissionais da Assemp e convidados têm realizado  lives 
regularmente pelo Instagram da Associação. Até o mo-
mento, já foram promovidas 18 lives que abordaram psi-
cologia, nutrição, exercícios físicos, cuidados com a saú-
de e estética, meio ambiente, literatura, poesia e música. 
Siga o perfil da Assemp: @assempbhoficial.

Jurídico

Todos os associados que tinham atendimento agendado no 
setor Jurídico estão sendo contatados pelos advogados para 
esclarecimentos e orientações, além de encaminhamentos nas 
situações possíveis. Associados que não tinham consulta agen-
dada e precisam de atendimento com urgência devem entrar 
em contato pelo e-mail juridico@assemp.org.br.
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Consciência e anti-racismo

A Assemp promoveu, no dia 24 de junho, um debate virtual 
com o tema “Consciência e anti-racismo: uma reflexão so-

bre a diversidade”. Três profissionais da Associação participa-
ram da live e abordaram a questão a partir de suas vivências. O 
vídeo está disponível no YouTube: bit.ly/debate-racismo.

“O Brasil foi o último país no mundo a acabar 
com a escravidão, em 1888. Muitos dos nos-
sos antepassados foram escravos e sofreram 
com essa diferença que se colocou sobre os 
negros que, libertos, não tiveram opção se-
não subir o morro.” 

Sebastião Maciel, 
psicólogo da Assemp

“Racismo não é um problema individual, mas 
uma estrutura com desdobramentos na política, 
na educação, na sociedade. A lógica do racismo 
se configura através das desigualdades: 75% da 
população mais pobre é negra. Todos que estão 
comprometidos com a democracia de verdade 
têm que se preocupar com isso.” 

Danielle Santos, advogada da Assemp

“O racismo é um veneno que quebra sonhos, 
destrói vidas. O ser que não é amado, que 
é desprezado pelo mundo, que a todo mo-
mento é punido, como vai se sentir gente? E 
isso reforça o processo de criminalização e 
de abandono.”

Pakisa Araújo, 
psicóloga da Assemp

BH
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Reforma da Previdência

Segue em discussão na Câmara Municipal de Belo Horizonte o Projeto de 
Lei 961/2020, que estabelece a reforma previdenciária dos servidores mu-
nicipais. Após tramitar pelas comissões, o PL está pronto para votação em 
primeiro turno no plenário. Algumas emendas já foram apresentadas, como 
a que estabelece a alíquota progressiva e também a que modifica a alíquota 
a ser paga pela PBH, uma vez que o texto original mantém inalterada a atual 
alíquota de 22%. No dia 18 de junho sindicatos se reuniram com a PBH, via 
videoconferência, para debater o PL 961/2020. Apesar das manifestações 
das entidades em favor da alíquota progressiva, a Prefeitura não recuou em 
seu posicionamento de alteração linear para 14%. 

Solidariedade

Com a pandemia do novo coronavírus, a situação de famílias que vivem em 
vulnerabilidade social se agravou muito, já que muitas pessoas perderam o 
emprego ou sua fonte de renda. Neste momento, a solidariedade é essencial. 
Diversas iniciativas e instituições estão arrecadando dinheiro, alimentos, rou-
pas, entre outros itens, para distribuição. O site  www.paraquemdoar.com.br 
reúne algumas delas, para quem quer ajudar mas não sabe como.

Serviços online

A PBH lançou um novo Portal de Serviços para atendimento à população. A 
plataforma foi remodelada a partir de sugestões dos próprios usuários, re-
unidos em um grupo teste, para que os cidadãos consigam navegar de forma 
mais simples e encontrar as informações desejadas. Entre as novidades estão 
um campo de busca em destaque na tela e uma nova classificação dos mais 
de mil serviços por temas e grupos. O portal pode ser acessado pelo link: 
https://servicos.pbh.gov.br.

Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte - Rua da Bahia, 1033 - 4º andar/Centro - Belo Horizonte
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A sede da Assemp permanece  
fechada, mas os atendimentos  

seguem por e-mail e WhatsApp:

Plano de saúde, boletos, dados 
para IR e atendimento em geral

E-mail: 
atendimento@assemp.org.br

WhatsApp: 
98476-8200

Adesões, convênios e  
assuntos de comunicação

E-mail: 
relacionamento@assemp.org.br

Sugestões, reclamações  
ou elogios e contato com  

a diretoria
E-mail: 

ouvidoria@assemp.org.br

Núcleo de Convivência
WhatsApp: 
98431-5283

Espaço Viver Bem
WhatsApp: 
98415-8110

Jurídico
WhatsApp: 
98478-5489

E-mail: 
juridico@assemp.org.br

Atendimento 
da Assemp
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