
Edição 305 | Dezembro de 2020

Jornal da

ASSEMP
Porta-voz do Servidor

Associação dos Servidores Municipais da PBH | www.assemp.org.br | Edição 305 | Dezembro de 2020

Como planejar seu 
orçamento para o 

próximo ano?

Página 3 Página 4 Página 11

Pesquisa aponta 
adesão às atividades 

on-line na Assemp

Página 10

A luta da associada 
Kátia Anunciação 

contra o coronavírus 

Jurídico:  
informações sobre 

férias-prêmio 

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Páginas 6, 7 e 8

Mesmo em ano conturbado, Assemp 
mantém suas atividades, fecha 
2020 com números expressivos 
e já prepara seu 2021

SEMPRE 
EM FRENTE



Edição 305 | Dezembro de 20202

Estamos atravessando um período de 
turbulência em decorrência dessa 

terrível pandemia que assola o mundo, 
em particular o nosso país, mas há de 
haver uma saída. 

No que nos concerne, para amenizar, 
com imensa criatividade dos nossos ges-
tores nos adaptamos aos novos tempos, 
procedendo via internet tudo o que é 
possível fazer, preservando a integrida-
de física, moral e psicológica de nossos 

associados e também de nossos dedica-
dos funcionários.

Desde as primeiras horas garanti-
mos a eles, mesmo sem as atividades 
presenciais, a manutenção de todos os 
empregos e salários, sem qualquer per-
da. Estamos, agora, com bastante res-
trição, realizando algumas atividades 
presencialmente, dentro de uma escala 
mínima, mediante agendamento e res-
peitando os protocolos expedidos pelas 

autoridades políticas e sanitárias. 
Espero que o sol possa brilhar nova-

mente, para iluminar a mente desta hu-
manidade para o advento de um novo 
modelo mundial, uma nova civilização 
como a Fênix surgindo das próprias cin-
zas. Então, o que nos compete? Respon-
de o sábio: “Reconstruir!”. 

 
Anselmo Horta Nassif

Presidente da Assemp
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“Reconstruir é o brado que nos compete! Sim, reconstruir o homem, o 
pensamento, a moral, os costumes; reconstruir o lar, a escola, o caráter, 

para que o cérebro se transmude ao lado do coração”.
Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose

Frases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH

*trecho do discurso de posse do Presidente no dia 26/11. Leia mais na página 8.
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Os indicadores econômi-
cos apontam que 2021 ain-
da será um ano muito duro, 
com lenta recuperação dos 
níveis de emprego e menor 
fluxo de dinheiro circulante. 
“Por isso, precisamos redo-
brar os cuidados com nossas 
contas”, alerta o consultor de 
finanças Wilcler Diniz. 

Segundo o profissional, 
como a receita depende de fa-
tores externos (clientes, empregador), 
cabe a cada um gerir o que está a seu 
alcance: as despesas. “A peça funda-

mental para um planejamento finan-
ceiro é anotar seus gastos. Só a partir 
desse conhecimento é possível traçar 

estratégias de gestão”, explica. 
Wilcler também destaca 

três ferramentas que podem 
contribuir para quem busca 
economizar em 2021. “Mui-
tas vezes as pessoas ficam fo-
cadas nas grandes economias 
e negligenciam as pequenas 
compras: vale ter atenção 
aos programas de pontos, 
como de cartões de crédito; 
às compras pela internet, que 

geralmente saem mais em conta que 
as compras em lojas físicas; e ao há-
bito de negociar”. 

Gerenciando suas finanças
Consultor dá dicas para planejar seu 2021

No dia 15 de dezembro, às 17h05, o consultor Wilcler Diniz participará do Papo com a Comunicação, abordando o 
tema “Finanças pessoais e a pandemia”. A transmissão será pelo http://youtube.com/siteassemp. 

QUER SABER MAIS?
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O Jurídico da Assemp vem obtendo decisões judiciais ga-
rantindo ao servidor o direito de ser indenizado com o 

valor das férias-prêmio que não gozou antes de se aposentar. 
Apesar de o dispositivo legal que regulamenta as férias-

-prêmio (art. 159 da Lei Municipal 7.169/96, com a redação 
dada pela Lei Municipal 11.080/17) proibir a conversão em 
espécie (ressalvadas exceções) e dispor expressamente que o 
gozo das férias-prêmio deve acontecer até a aposentadoria, 
sob pena de perdimento do direito, já há entendimento judi-
cial, inclusive de tribunais superiores, de que negar o direito 
à indenização correspondente às férias-prêmio que foram re-

queridas à Admi-
nistração, mas 
não foram goza-
das, proporcionaria um enriquecimento ilícito do Município. 

Sendo assim, a orientação é que o servidor requeira o gozo 
de sua licença prêmio antes de se aposentar. Caso tenha se 
aposentado ou sido exonerado sem ter gozado desse direito, o 
servidor deve fazer o requerimento da conversão em espécie 
por meio de processo administrativo na PBH. Diante de um 
indeferimento, a  orientação é entrar em contato com o Jurí-
dico da Assemp pelo 3237-5040.
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Indenização de 
férias-prêmio não gozadas

Natal é tempo de amor. Que Cristo renasça 
em cada coração, a fim de que haja entre 
os homens a paz de Jesus.

ELGITA RODRIGUES  
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• 19 cursos/lives/webinars promovidos
+ 10.000 alunos

CENTRO DE CAPACITAÇÃO ASSEMP/IDCT

• Implantação do Encontrão da Família - 4 ações on-line 
• Implantação dos Monitoramentos de Saúde na  
   Quarentena (31 disparos)
• Parceria na implantação do Saúde em Movimento  
   on-line para acolhimento de colaboradores na  
   quarentena (14 ações)
• Homenagem do Pratas da Casa com  
   reconhecimento de 12 colaboradores
•  26 Partilhas do Saber (presenciais e no formato de  
    live) produzidas por colaboradores

RECURSOS HUMANOS

• 97 ações

SERVIÇO SOCIAL

SEMPRE
EM FRENTE
Com coragem, bom planejamento 
e gestão sólida, Assemp supera 
as adversidades de 2020

“O Jurídico não só não parou durante a 
pandemia como houve um aumento ex-
pressivo no volume de trabalho. O aten-
dimento remoto foi uma das inovações 

implementadas e tem sido um sucesso.”

ALEXANDRA CESAR,  
ADVOGADA DO SETOR JURÍDICO

“O grande desafio nessa pandemia em 
relação às atividades desenvolvidas 

pelo IDCT em parceria com a Assemp 
foi abandonar o contato físico e adotar o 

contato virtual sem perder a qualidade e o 
objetivo principal: a capacitação!”

DANIELE PINHEIRO,  
COORDENADORA DO IDCT

“A equipe do NCSC deu um show na 
inovação e criatividade. Ficar frente às 

câmeras foi um desafio, mas o resultado 
foi muito positivo e conseguimos pro-

porcionar aos que estavam em casa um 
modo diferente de fazer as atividades.”

WANDERLEY MARTINS,  
FACILITADOR DE DANÇA DO NCSC

Dizer que 2020 foi um ano fora da curva 
seria chover no molhado. Os desafios se 

impuseram a todos e na Assemp não foi dife-
rente. Contudo, a certeza de que, sobretudo 
nesse momento, a Associação não poderia 
parar foi motivador e guia para funcionários, 
gestores, conselheiros e Presidência. O ba-
lanço do ano* demonstra como a entidade se 
adaptou, se reinventou e se desdobrou para 
que, dentro das circunstâncias, todas as ativi-
dades e ações fossem mantidas.

Deixo uma mensagem de Albert Camus: "não 
importa a força com que o mundo se atira contra 
mim, pois dentro de mim, há algo mais forte - algo 
melhor, empurrando de volta.” Feliz Natal!

MARCONNE RESENDE

*Balanço referente ao período jan/nov de 2020. Números fornecidos pelos gestores e responsáveis de cada setor.
**Os números desses setores referem-se exclusivamente ao período de quarentena



• 5.802 e-mails respondidos
• 140 negociações
• 6.350 atendimentos pelo WhatsApp
• 1.723 atendimentos presenciais

ATENDIMENTO GERAL

• 790 sessões de acupuntura
• 910 atendimentos de podologia
• 2.179 sessões de psicologia
• Média de 402 pessoas nos atendimentos em  
   grupo (Projeto Emagre-Ser, Terapia em Grupo,  
   Oficina da Ansiedade e Estresse, Oficina da  
   Memória, Roda de Conversa)

ESPAÇO VIVER BEM

• 1.363 atendimentos
• 6.778 contatos por telefone e e-mail
• 210 iniciais distribuídas
• 836 ações ajuizadas

JURÍDICO**

• 70 auxílios funeral pagos
• 6.514 almoços subsidiados no  
   Restaurante Feijão
• 141 novas vidas nos planos de saúde
• 42.000 boletos emitidos
• 19.200 comandos de débito automático  
   enviados
• 180.000 baixas de consignações processadas
• 328 novos associados

FINANCEIRO

7

• 38 lives e oficinas
+14.000 visualizações nas lives
+ 200 artes produzidas para divulgação
• 12 podcasts
+ 1.100 visualizações dos podcasts
• 2 saraus de poesia
+ 1.600 empréstimos de livros 
+ 600 acessos à biblioteca digital
• 30 novas adesões (on-line)
• 662 atendimentos remotos da Ouvidoria

COMUNICAÇÃO, BIBLIOTECA, OUVIDORIA E 
RELACIONAMENTO**

“A equipe do NCSC deu um show na 
inovação e criatividade. Ficar frente às 

câmeras foi um desafio, mas o resultado 
foi muito positivo e conseguimos pro-

porcionar aos que estavam em casa um 
modo diferente de fazer as atividades.”

WANDERLEY MARTINS,  
FACILITADOR DE DANÇA DO NCSC

“Foram grandes os desafios, mas graças à 
cooperação de toda a família Assemp, ao 

grande empenho da equipe de Atendimento e, 
principalmente, à paciência e compreensão de 
nossos associados, conseguimos trabalhar de 

forma eficaz nesse momento tão atípico!”

RENATA SOARES, COORDENADORA 
DE ATENDIMENTO DA ASSEMP

+ 400 aulas on-line
+ 25.500 participações e visualizações das aulas 

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA**

Datas comemorativas são marcos de reflexão  
e memória. O Natal, que remete a nascimento,  

se faz um pouco Páscoa neste cenário incomum.  
Que a vida renasça em nós! Feliz Natal!

JÉSSICA RODRIGUES

*Balanço referente ao período jan/nov de 2020. Números fornecidos pelos gestores e responsáveis de cada setor.
**Os números desses setores referem-se exclusivamente ao período de quarentena
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Quando, em meados de março, a 
pandemia se instalou e as medi-

das de prevenção obrigaram a Asso-
ciação a suspender suas atividades, o 
caminho não foi outro senão planejar. 
Era certo que os associados não po-
deriam ficar sem atendimento, mas 
o planejamento foi essencial para en-
tender e colocar em prática as melho-

res formas de manter a Assemp fun-
cionando, ainda que virtualmente.

Agora, Presidência e gestores já 
discutem como será o próximo ano. 
A boa aceitação das atividades re-
motas indicam que, mesmo com 
a reabertura total (prevista para 
ocorrer até março de 2021), algu-
mas delas devem continuar.

Vale ressaltar que, enquanto durar 
a pandemia, o cronograma de aten-
dimento (remoto ou presencial) será 
mantido. A saúde e a segurança dos 
associados e funcionários continua 
sendo a prioridade da Assemp.

A Assemp em 2021
Como ficarão os atendimentos presenciais 

e remotos no próximo ano?

BH

Natal e Ano Novo são épocas de reflexão. 
Que  possamos terminar este ano com 
esperança renovada e fé que dias  
melhores e mais felizes virão.

ROSE SANTANA

Em reunião realizada no dia 26 
de novembro foram eleitos 

os associados que estarão à fren-
te da Assemp nos próximos qua-
tro anos. O presidente Anselmo 
Horta Nassif foi eleito para um 
novo mandato, tendo ao seu lado 
os associados Maurício Albino de 
Almeida (1º vice-presidente) e 
Maristela Teixeira de Oliveira (2ª 
vice-presidente). A eleição tam-
bém definiu a nova composição 
dos cargos diretivos do Conselho 
de Administração, órgão respon-
sável por indicar a Presidência.

Segundo rege o Estatuto, a nova 
gestão eleita toma posse no mes-
mo dia da eleição, apesar do man-
dato só ter início em janeiro. Em 
seu discurso de posse, Anselmo 
destacou os desafios enfrentados 

neste ano e sua grande confiança 
nos conselheiros, gestores e fun-
cionários que o cercam (leia tre-
cho do discurso no Editorial desta 
edição, na pág. 2).

Logo na sequência, uma assem-
bleia geral também definiu os no-
vos membros do Conselho Fiscal. 
Confira:

ELEIÇÕES NA 
ASSEMP

Associação elege nova gestão para 
mandato 2021-2024

CONSELHO FISCAL*

• Manoel Teixeira Cardoso  
   Membro efetivo
• Jair José Tibúrcio - Membro efetivo
• Hélio Martins - Membro efetivo
• Carlos Lott - Membro suplente
• Mauro Adão Fonseca 
   Membro suplente

PRESIDÊNCIA

• Anselmo Horta Nassif - Presidente
• Maurício Albino de Almeida 
   1º Vice-Presidente
• Maristela Teixeira de Oliveira 
   2ª Vice-Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Carlos Alberto de Oliveira 
   Presidente
• Jussara Cacique 
   Francisco Teixeira Rosa 
   Vice-Presidente
• Maria do Carmo Michel Bedran 
   Secretária

*A Presidência do Conselho Fiscal será definida 
entre seus membros, na primeira reunião de 2021



9Edição 305 | Dezembro de 2020

DICA DE LEITURA

Escócia, 1925. Gwendolyn Hooper é uma jovem inglesa de 19 anos que viaja ao 
Ceilão para iniciar a vida de casada junto ao seu marido Laurence, dono de uma imen-
sa plantação de chá. Porém, o marido que a recebe é um homem distante, reservado 
e cercado de mistérios. Gwen fica grávida e, no dia que seria o mais feliz de sua vida, 
precisa encarar uma difícil decisão. “O Perfume da Folha de Chá” é um romance de 
aventura, amor e intriga em um ambiente tão bonito quanto perigoso, que conta a 
viagem de uma mulher através do amor para superar a dor da adversidade.

Quer conhecer esta obra? Ela está disponível na Biblioteca da Assemp. 
Entre em contato pelo 3237-5014 (telefone ou WhatsApp).

PERFUME DA FOLHA DE CHÁ

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

Em um texto, separa-se o cargo do nome da 
pessoa por vírgula quando ela é a única a ocupar 
aquele cargo. Se existem outras pessoas que 
ocupam o mesmo cargo, não se usa a vírgula. 

Exemplos: 

• O presidente da Assemp, Anselmo Horta Nassif, 
participou do evento.  
(só há um presidente da Assemp)

• A podóloga Dione Queiroz fez atendimentos hoje. 
(ela não é a única podóloga)

• O governador Romeu Zema falou ao público. 
(ele não é o único governador)

• O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, 
falou ao público.  
(só há um governador de Minas Gerais)

Para informações sobre cursos  
do Espaço Assemp/IDCT, acesse:  

https://ccap.idct.org.br.

DICAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO ASSEMP/IDCT  
SOBRE DÚVIDAS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Vírgula entre 
cargo e nome

NOSSA LÍNGUA

Que ao olharmos para aquele recém-nascido  
deitado em uma caminha de palha, possamos  
encher os nossos olhos de gratidão e nossos 

corações de esperança!

YARA LOURENÇO
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A Ouvidoria da Assemp realizou uma pesquisa com os 
associados para avaliar a recepção e a adaptação às ati-

vidades remotas. Foram 699 respondentes e os principais 
resultados estão apresentados abaixo:

SUCESSO 
no meio virtual
Pesquisa aponta engajamento 
dos associados nas atividades remotas
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Quando iniciou os estudos no cur-
so técnico em Enfermagem, Ká-

tia Anunciação já tinha seus planos 
traçados. “Sabia que queria atuar em 
posto de saúde porque é um local de 
promoção da saúde, a porta de en-
trada do paciente no SUS”, ressalta a 
servidora.

Assim que se formou ela passou 
em um concurso e começou sua car-
reira na PBH. A primeira experiên-
cia, contudo, foi na Unidade de Pron-

to Atendimento da região Nordeste 
da capital. Foram sete anos na UPA, 
depois uma passagem pelo posto do 
Santa Amélia até chegar, em 2017, ao 
Centro de Saúde MG 20, no bairro 
Ribeiro de Abreu, onde está até hoje. 

Kátia Anunciação vive na 
pandemia o momento mais 
desafiador da carreira

NOTA

Associados lançam livros

Dois associados da Assemp estão lançando, pela Páginas Editora, obras autorais. Os livros podem 
ser adquiridos diretamente pelo site da editora: www.paginaseditora.com.br. 

Baratas Mecânicas

José Maria Theodoro é autor 
do livro de crônicas “Baratas 
Mecânicas”, que reúne textos 
que “se pretendem rupturas 
do rumo assombroso do mun-
do e do cotidiano que vive-
mos”, segundo suas próprias 
palavras. Sobre o título da 

obra, ele explica que “do ponto de vista ficcional de 
insetos, em particular da barata, somos seres ator-
doados andando de um lado para o outro, produzin-
do e reproduzindo um mecanismo no qual e do qual 
somos prisioneiros”.

Andante das gerais

Andante das Gerais, de au-
toria de Roberto Marcio, 
parte de questionamen-
tos como “O que se ganha 
com as experiências em 
passeios pelo mundo?”, 
“O que pode dar erra-
do?”, “Como sair da zona 

de conforto?” para desconstruir a ideia de que 
tudo é perfeito nas aventuras de mochileiros e 
turistas. Um convite a acompanhar a jornada 
de alguém que foi transformado pelas experi-
ências de andar o mundo.

SAÚDE 
em primeiro 
lugar

O que ela jamais imaginava é que 
viveria lá o momento mais difícil 
da sua carreira na saúde: o comba-
te à pandemia do novo coronavírus. 
“Tem sido um período muito tenso, 
estressante, os pacientes não param 
de chegar”, conta. Como lida direta-
mente com o atendimento dos casos 
de Covid-19, Kátia acabou testando 
positivo em junho. 

Com sintomas leves, a técnica 
em enfermagem enfrentou 19 dias 
de afastamento do trabalho e de 
isolamento total dentro da própria 
casa, onde mora com um irmão e 
o pai, de 84 anos. “O que me aju-
dou muito nesse período e duran-
te toda a pandemia são as aulas de 
ioga que faço na Assemp, que ago-
ra são virtuais. Além de me manter 
saudável, os exercícios de respira-
ção me acalmam nos momentos 
mais difíceis.”

Este ano certamente o Papai Noel não virá. Temos 
que respeitar o bom velhinho, que é do grupo  

de risco. Com isso, vamos nos lembrar  
mais do aniversariante do dia.

GERALDA PEREIRA
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PASSATEMPO

ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

JOGO DAS DIFERENÇAS

BH

CLASSIFICADOS

EXCURSÕES
Caldas Novas em promoção por R$850,00, com saí-
das mensais. Aparecida em maio/21.
DENISE – 3491-3028 / 99853-2876

CONTROLE AMBIENTAL
Faço controle de pragas: cupins, baratas, traças, 
formigas e roedores. Inseticidas sem cheiro, não é 
necessário sair de casa. 
ARNALDO – 98826-5225 

BRECHÓ ON-LINE
Roupas, acessórios, calçados, bolsas. Novos, 
seminivos, usados em excelente estado. Marcas 
como Guess, Arezzo, Zara, US Polo etc. Instagram: 
@a_apporte_brecho.
GLÍCIA

VENDE-SE
Casa no bairro Caiçara com barracão, ótima locali-
zação, próximo aos supermercados BH e Carrefour. 
Direto com a proprietária.
LAUDICI – 99657-0225


