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Quem frequenta a Assemp sabe 
como a entidade se transforma no 

mês de outubro. Celebrar o mês do ser-
vidor sempre foi algo de extrema im-
portância para todos da Associação e os 
associados sempre retribuíram lotando 
as atividades e eventos especialmente 
organizados durante esse período. 

Neste ano, pelo contexto que todos já 
conhecem bem, o trança-trança de pes-
soas pelos andares da sede foi substitu-
ído pelas telas: na impossibilidade dos 

eventos presenciais, as comemorações 
do mês do servidor pularam para o am-
biente virtual. 

Como toda novidade, a impressão 
inicial pode ter sido de estranhamento. 
Contudo, o que ficou claro dessa primei-
ra experiência remota é que a motiva-
ção, o interesse e o desejo de participar 
e estar juntos (ainda que fisicamente 
distantes) dos associados prevaleceram. 
Não teve aglomeração no 8º andar, mas 
teve no Zoom, no YouTube... 

A torcida é que, em outubro do ano 
que vem, todo esse cenário de pandemia 
esteja superado e que as atividades pre-
senciais voltem a ocorrer como sempre 
foram, mas a lição que fica é de que, na 
Assemp, a fraternidade prevalece qual-
quer que seja a plataforma.  Se a força 
de uma Associação está em seus associa-
dos, a Assemp sairá dessa mais forte do 
que nunca!

 
Boa leitura!

MAIS FORTE DO QUE NUNCA
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“Nada é permanente, exceto a mudança”.
Heráclito de Éfeso, filósofo considerado o pai da DialéticaFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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• Delza: BM - 81889-9
• Maria de Fátima: BM - 115900-1
• Marise: BM - 408372
• Elineia: BM - 31389-4
• Maria Alice: BM - 83803-2
• Adriana Cristina: BM - 827235

• Maria das Graças: BM - 18336
• Rita de Cassia: BM - 21401-2
• Marli: BM - 27312-4
• Gisele: BM - 100.311-7
•  Silvia: BM - 438840
• Estelamares: BM - 84321-4

• Cristiane Santos, indicação de Ângela Rezende
• Rosilene de Jesus Correa, indicação de Gislene Correa 
• Gilberto Márcio Alves, indicação de Regina Célia S. Alves

Confiram os associados que participaram de atividades do Mês 
do Servidor e levaram para casa vales-compras e os professores 
sorteados com a Cesta Cultural:

Ganhadoras dos vales-compras

Cesta Cultural - sorteio especial do Dia dos Professores

O prazo para retirada dos prêmios, na sede da Assemp, são de 30 dias corri-
dos a partir da data de divulgação do resultado. Agendamentos pelo telefone 

3237-5014 (WhatsApp).
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Desde o dia 03 de novembro o setor Jurídico da 
Assemp retomou os atendimentos presenciais na 
sede. Os atendimentos só serão realizados, contu-
do, mediante agendamento prévio, por telefone ou 
WhatsApp. Será realizado um controle de entrada 
na portaria e só aqueles que tiverem horário agen-
dado poderão acessar o terceiro andar. Além disso, 
aplicam-se outras recomendações gerais de segu-
rança sanitária: uso obrigatório de máscara, presen-

ça de acompanhante só em caso de necessidade 
comprovada, pagamento preferencialmente no car-
tão, no máximo três pessoas por vez no elevador. 
Os contatos para agendamento são: 

 - Telefone: (31) 3237-5040

 - Telefone e WhatsApp: 
    (31) 98477-5683

RETORNO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL

Dentro da programação do Mês do Servidor, nos dias 06 
e 20 de outubro foram realizadas lives com advogados 

do setor Jurídico da Assemp, que falaram sobre as formas 
de atuação, as principais demandas que são apresentadas e 
tiraram dúvidas dos participantes.

A live do dia 06, com as advogadas Priscila Reis e Ma-
riana Elisa, teve como foco a área de Direito Público, ou 
seja, aquelas ações relacionadas ao vínculo do associado 
com a PBH. Priscila apresentou alguns dos temas que 
chegam com mais recorrência ao setor: "férias-prêmio 
pelo período celetista, progressões por escolaridade que 
foram indeferidas, revisões de aposentadoria, mandados 
de segurança por demora na resposta de processos ad-
ministrativos, reconhecimento de tempo de direção para 
aposentadoria especial de professor, descontos indevidos 
etc", listou. Já Mariana complementou abordando uma 
questão que, segundo ela, não é tão corriqueira, mas de-
corre de mudança recente na legislação e deve ser ponto 
de atenção: "Salvas as exceções, no município não é mais 
permitida a conversão de férias-prêmio em pecúnia, e 
esse direito deve ser usufruído até a aposentadoria, sob 
pena de perdimento. Por isso, servidores que estão se 
programando para uma eventual aposentadoria devem 
nos procurar para orientações", esclareceu.

DIREITO PRIVADO
Se o Direito Público trata da relação do associado com a 

Prefeitura, o Direito Público aborda as "relações horizontais, 
geralmente entre particulares", segundo explicou a advoga-
da Renata Klainy na live do dia 20. Ela e o advogado Alex 
Fernandes foram os responsáveis por apresentar e falar do 

trabalho desse setor do Jurídico da Assemp. Entre as prin-
cipais ações com as quais lidam diariamente, os advogados 
listaram divórcio, guarda de menores, pensão alimentícia, 
curatela, direito do consumidor, inventários consensuais, 
direito imobiliário e pedido de medicamentos.

Dentro dos desdobramentos da pandemia, Renata 
também falou de questões envolvendo cancelamentos de 
shows e viagens e os direitos dos consumidores em cada 
uma dessas situações. 

Mais do que abordar as principais demandas jurídicas, 
contudo, Alex fez uma importante ressalva (também sa-
lientada na live anterior pela advogada Priscila Reis): "As 
pessoas devem pensar no Jurídico não apenas quando sur-
ge a necessidade de uma ação, mas também como assesso-
ria consultiva. Estamos lá para dar orientações, tirar dúvi-
das e buscar evitar desdobramentos negativos", explicou.

O que o Jurídico da Assemp 
pode fazer por você

Como atuam as áreas de Direito Público e Privado na Associação
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Percentualmente, os professores 
sempre foram o grupo que mais 

busca o atendimento psicológico na As-
semp. Segundo o psicólogo Cássio Vian-
na, fatores como a falta de boas condi-
ções de trabalho e o ambiente hostil, já 
que o contexto de violência social que 
vivemos reflete-se nas escolas, ajudam 
a explicar esse fato. 

Com a pandemia de Covid-19, esse 
cenário se agravou. "O desgaste pelo 
caráter súbito e imprevisível da doença 
gerou um adoecimento coletivo severo. 
No caso dos professores, isso se somou 
a uma sensação de desamparo com a 
privação da interação em sala de aula e 
a necessidade de se adaptar ao ensino 

remoto sem qualquer preparo prévio", 
pontua Cássio.

Mas, uma vez que essa realidade está 
posta, o que é possível fazer? O psicólo-
go da Assemp sugere algumas medidas:

Poesia pode ser apreciada de diferentes formas. 
No dia 21 de outubro o bibliotecário Marconne Re-
sende também conduziu um sarau com associados e 
funcionários. Por videoconferência, os participantes 
puderam, livremente, declamar seus poemas preferi-
dos e falar de como eles os tocam. 

“Porque o passado me traz uma lembrança / Do tempo que 
eu era criança / E o medo era motivo de choro / Desculpa 

pra um abraço ou um consolo”. Quem gosta de MPB prova-
velmente reconhece esses versos, trecho da música Poema, 
famosa na voz de Ney Matogrosso. A letra dessa composição, 
originalmente, era mesmo um poema, que Cazuza escreveu 
para a avó materna. Somente muitos anos mais tarde é que 
ela foi musicada por Frejat e gravada. 

A curiosidade acima foi uma das muitas contadas na live 
Música e Literatura, mais uma das diversas atividades que 
a Assemp promoveu no Mês do Servidor. Essa foi a tercei-
ra edição do projeto, que nasceu em 2019: o músico Adriano 
Fernandes interpreta canções na voz e violão e as músicas 
são sempre intercaladas com curiosidades sobre a composi-
ção e a relação que guardam com a literatura, relatadas pelo 
bibliotecário da Assemp, Marconne Resende, e pelo analista 
de Comunicação Reneé Filipe. 

Para quem não teve oportunidade de ver ao vivo, a grava-
ção está disponível no canal da Assemp no YouTube:  

http://youtube.com/siteassemp.

Música, literatura e poesia

A Educação está doente

Mês do Servidor também abriu espaço para a arte cantada e falada

Docentes são o grupo que mais busca atendimento 
psicológico na Assemp

90%
foi o aumento de casos de 

depressão nos dois primeiros 
meses da pandemia*

28%
dos professores avaliam 

sua saúde emocional como 
ruim ou péssima**

• Evite a exposição excessiva ao 
celular/internet;
• Inclua atividades físicas na sua 
rotina;
• Cuide de seu sono  
e alimentação;
• Não se cobre tanto;
• Não deixe de expressar seus  
sentimentos. *Pesquisa realizada pela UERJ

**Pesquisa realizada pela Revista Nova 
Escola

SARAU
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Qual a carga emocional que carre-
gamos através das gerações e que 

molda nossos comportamentos? Bem 
mais que o nosso consciente é capaz 
de perceber, segundo os princípios da 
Constelação Sistêmica Familiar. Essa 
terapia de curto prazo busca jogar luz 
sobre dinâmicas familiares que estão 
no subconsciente para auxiliar as pes-
soas em processos de mudança. “Tudo 
muda quando nós mudamos, porque 
geramos um campo diferente ao nos-
so redor”, detalha a terapeuta familiar 
Rociane Lopes.

A profissional explica que a conste-
lação oferece uma abordagem a partir 

das  relações e que pode ser aplicada a 
diferentes aspectos da vida: 

dinâmicas familia-
res, carreira, 

questões financeiras, relacionamentos 
conjugais etc. A terapia pode ser indi-
vidual ou em grupo, indicada a partir 
dos 15 anos, e lida com elementos lú-
dicos – como bonecos – como instru-
mentos de trabalho. 

A Programação Neurolinguís-
tica (PNL) é uma área de co-

nhecimento que busca entender o 
funcionamento do ser humano e 
suas relações. Dentro dessa pers-
pectiva, a PNL oferece caminhos e 
técnicas que podem  ser aplicadas 
na vida pessoal, no trabalho, no re-
lacionamento etc. 

A convite do Instituto de Defesa da 
Cidadania e Transparência, a trainer e 
terapeuta em PNL Kátia Lima minis-
trou palestra abordando os mínimos 
elementos para se comunicar bem 
com outra pessoa. Kátia listou sete 
pontos, confira um resumo deles:

Conhecendo a Constelação Familiar

PNL e a boa 
comunicação

Terapia aborda questões pessoais a partir das dinâmicas familiares

Quais os mínimos elementos 
para se estabelecer um bom 

diálogo?

O SER HUMANO E A REALIDADE
É preciso ter consciência de que o 

ser humano não lida com a realidade, 
mas com representações formadas a 
partir de crenças, critérios e visões de 
mundo pessoais. 

SEJA CONGRUENTE
Você deve estar completamente de 

acordo com o que comunica.

LIDE BEM COM ERROS
Mal-entendidos são naturais e bus-

car culpados não leva a lugar nenhum.

TENHA FLEXIBILIDADE
O bom comunicador precisa ter 

flexibilidade para alterar sua comu-

nicação até que alcance o resultado 
desejado.

FOQUE NA PESSOA
Olhos atentos, ouvidos apurados e 

coração aberto. 

BOAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS
Todos os membros de um grupo 

social devem saber quem é referência 
de quem. Se há dúvida, haverá proble-
mas.

CONSIDERE OS PONTOS DE VISTA
Quando estamos presos no nosso 

ponto de vista, a comunicação fica mui-
to difícil. É preciso ter empatia para ado-
tar e entender as ideias do outro.

A Constelação foi criada pelo terapeu-
ta alemão Bert Hellinger. Ele formulou 
três leis para a vivência harmoniosa:
• Lei do pertencimento: todos que nas-
ceram na família têm direito de perten-
cer, ninguém pode ser excluído. 

• Lei da hierarquia: no sistema, quem 
vem primeiro é maior e isso deve ser 
respeitado.

• Lei do equilíbrio entre o dar e o tomar: 
toda troca deve ser harmoniosa.

AS LEIS SISTÊMICAS

A live que a Assemp realizou com a 
terapeuta Rociane Lopes está dis-
ponível no canal da Associação no 
YouTube:

youtube.com/siteassemp.

QUER SABER MAIS?
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O IBGE atesta: em 2035, 
o Brasil terá mais ido-

sos do que crianças em sua 
população. Isso se deve, 
em grande parte, ao au-
mento da expectativa de 
vida: “Vivemos, em média, 
34 anos a mais do que nos-
sos bisavós viviam”, ressal-
ta a assistente social da As-
semp Luciana Brunelli. Ela 
e a coordenadora do setor, 
a também assistente social 
Cida Alves, falaram aos as-
sociados em uma live sobre 
o processo de envelhecimento e o mo-
mento da aposentadoria.

“São temas que precisamos ressig-

nificar. Aposentadoria não é final de 
linha. Nos aposentamos do trabalho, 
não da vida. Digo que é deixar de ser 

um servidor ativo para ser 
um servidor com vida ati-
va”, salienta Cida. 

Lidando diariamente 
com associados nessa si-
tuação, as duas explicam 
que o turbilhão de sen-
timentos causado pela 
aposentadoria é normal, 
mas o mais importante é 
focar nas potencialidades: 
“É um momento de novas 
oportunidades, novos pa-
peis, novos talentos, de 
realizar sonhos”, afirma 

Cida. “E a Assemp é uma grande 
parceira também nesse momento”, 
complementa Luciana.

Aposentadoria e qualidade de vida

E o Mês do Servidor 

Envelhecer e se aposentar estão longe de significar fim da linha

Veja algumas dicas da escritora 
Ivone Boechat compartilhadas pela 
Cida na live:
• Tome posse de sua maturidade: 
você é o protagonista da sua vida;

• Perdoe a si mesmo: poupe as 
pessoas de suas memórias ruins;
• Não fique se arriscando com ci-
rurgias rejuvenescedoras: aceite 
sua maturidade;

• Use seu dinheiro com crité-
rio: nem esbanje nem guarde em 
 excesso;
• A maturidade não te dá o direito 
de ser mal educado.

PARA QUEM TEM MAIS DE 65 ANOS

• TARDE CULTURAL ASSEMP/IDCT 

ainda teve...

• ATENDIMENTO NUTRICIONAL

BAILE DE GALA

No total, foram

8 
lives

+500  
participações 

ao vivo

+2.500   
visualizações nas 

mídias digitais

OFICINA DE XADREZ 

Foto registrada antes da pandemia e das orientações de distanciamento social
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Para conhecer a exposição completa, acesse o site 
https://siteassemp.wixsite.com/exposicao2020. 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

A arte 
prevaleceu
Mostra virtual exibe trabalhos produzidos 
por associados ao longo de 2020

Assim como outras ações da Assemp, a tradicio-
nal Mostra de Artes Plásticas também migrou 

para o ambiental virtual neste ano. Confira alguns 
dos trabalhos realizados de abril a outubro pelas 

alunas das oficinas de Eco Artes (Suely Pimentel), 
Artes Plásticas (Nara Hauck e Camila Moreira), 
Pintura em Tecido (Carmen) e Tricô, Crochê e Bor-
dado (Maria Luiza).
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Nesse período de pande-
mia muitas adaptações 
e ajustes foram necessá-
rios, por isso a Ouvidoria 
da Assemp quer saber: como 
você está avaliando o atendimen-
to on-line da Associação? Entre em contato e re-
gistre seus elogios, sugestões ou reclamações. Pode 
ser pelo e-mail ouvidoria@assemp.org.br ou 
pelo WhatsApp 98422-8160. 

Fale com a Ouvidoria

A nutricionista Camila Silva, parceira da 
Assemp que oferece atendimentos por 
meio de convênio subsidiado, reto-
mou as consultas presenciais nes-
te mês de novembro. A profissional 
atende em consultório que fica no 
6º andar da Associação. Interessa-
dos já podem agendar seus ho-
rários pelo 3237-5000 ou 
98476-8200 (WhatsApp).  

Atendimento nutricional

DICA DE LEITURA

A Amiga Genial é o primeiro livro da tetralogia "Napolitana" e foi escrito pela 
italiana Elena Ferrante, autora que nunca revelou seu rosto e nem o verdadeiro 
nome ao mundo. O livro conta a história de duas meninas: Elena, protagonista 
e narradora do livro, e sua amiga Lila. Ambas vivem em um bairro pobre de Ná-
poles, sul da Itália, na década de 1950. Uma forte amizade se desenvolve entre 
brigas e abraços, alegrias e tristezas, num período marcado pelo pós-guerra.

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

A AMIGA GENIAL

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

conheço, confio, indico!

A força de uma Associação se faz pelo  
coletivo. Se você já é associado e gosta da  

Assemp, que tal indicá-la para um amigo?  
Ganha ele, ganha você, ganham todos!

Assemp: 

Também é possível fazer sua adesão  
on-line pelo site www.assemp.org.br.

BH

relacionamento@assemp.org.br

3237-5000

98422-8160 (WhatsApp)

Informações:
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Apesar de ser servidora há 
menos de dois meses, Vanessa 
já conhecia a Assemp há mais 
tempo: “Tenho conhecidos que 
trabalham na PBH e sempre me 
contaram das atividades que a 
Associação promove”, explica.

Um dos principais serviços 
que atraiu Vanessa foi o plano 
de saúde, mas ela conta que 
também deseja participar de 
outras atividades, como yoga, 
oficina de artes plásticas e aten-
dimento de podologia. 

VELHA CONHECIDA

COMEÇOU ASSIM...

Vanessa Reis Nery vem de uma 
família de advogados. Ela mes-

ma formou-se em Direito pela Fa-
culdade Milton Campos e chegou 
a exercer a profissão por seis anos, 
mas o chamado do serviço público 
foi mais forte: “Sempre tive admira-
ção por essa carreira. Acredito que 
o servidor público exerce uma das 
atividades mais importantes na so-
ciedade”, destaca.

Ainda que a motivação fosse la-
tente, a convocação veio de surpre-
sa. Vanessa prestou concurso em 
2015, mas a convocação só veio há 
pouco mais de um mês, no meio do 
período de pandemia. A profissional 

assumiu o car-
go de agente 
executivo governamental na Sub-
secretaria de Gestão Previdenciária 
e, desde então, vem exercendo suas 
funções em teletrabalho. “Ainda não 
foi possível me reunir presencial-
mente com meus colegas, mas mi-
nha gerente foi muito cuidadosa em 
realizar uma reunião on-line para 
que eu conhecesse toda a equipe, e 
todos foram extremamente gentis 
e acolhedores. Minha expectativa, 
agora, é de conseguir realizar o me-
lhor trabalho possível e contribuir 
para o desenvolvimento da nossa ci-
dade”, ressalta.

O início de uma 
jornada

Há menos de dois meses na PBH, Vanessa 
Nery fala da missão como servidora
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A fim é uma locução prepositiva que indica ob-
jetivo. É o que devemos utilizar quando quere-
mos dizer que estamos interessados em algo. 
Afim é um adjetivo, sinônimo de “semelhante”. 

Exemplos: 

• Estou a fim de ver um filme hoje.  
(estou interessado)

• Colocou a máscara a fim de se proteger.  
(com o objetivo)

• Política e Filosofia são áreas afins.  
(semelhantes) 

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

A fim ou afim?

NOSSA LÍNGUA
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PASSATEMPO

ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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

BH

CLASSIFICADOS

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

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Desconto para associados e familiares. Agora com 
atendimento on-line, por WhatsApp ou Skype. Agende 
uma entrevista.
NILZA – 98661-5851

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

EXCURSÕES
Nov: Resende Costa – R$130,00. Jan: Lambari Hotel 
Fazenda c/ parque aquático, churrasco e jantar dan-
çante.
WANDA – 3466-2621 / 99617-1147

TRANÇAS
Quer mudar o visual? Venha trançar seu cabelo: Nagô, 
Tiaras, Boxeadora, Box Braid com Jumbo ou Linha.
LUCIA – 98729-0928

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

ODONTOLOGIA 
Clínica geral, clareamento, ortodontia, im¬plantes, 
próteses, odontopediatria, radiologia. Descontos p/ 
associados e familiares. 
ANA LUÍSA – 4101-9428 / 99911-8196

SOCIAL

Novembro é mês de aniversário triplo no 
Núcleo de Convivência: a Jack e o Wendel 
sopram velinhas no dia 20 e a Andreia no 

dia 26! Parabéns aos três!


