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Alguns acontecimentos marcam a 
nossa história e a própria história 

do mundo de forma tão incisiva que é 
comum ouvir a pergunta “o que você 
estava fazendo quando...” ou “onde você 
estava quando...”. Foi assim com a che-
gada do homem à lua, com a queda do 
muro de Berlim, com o ataque às torres 
gêmeas. Sem dúvida será assim com a 
pandemia do novo coronavírus. Daqui 
décadas, certamente ainda nos lembra-
remos do que sentimos, de como vive-

mos e o que enfrentamos durante os 
meses mais rígidos de isolamento social. 

Muitas medidas de proteção sanitá-
ria ainda estão vigentes e, provavelmen-
te, assim continuarão por um bom tem-
po. Contudo, aos pouquinhos, algumas 
das rotinas pré-pandemia começam a 
se restabelecer e a vida vai se encami-
nhando para um novo ponto de equilí-
brio. Na Assemp não é diferente: nesta 
edição você poderá acompanhar como a 
Associação vem se preparando há meses 

para a retomada gradual de algumas de 
suas atividades presenciais e de como 
foram dedicados esforços para que os 
associados continuassem usufruindo 
dos cursos, aulas e oficinas mesmo que 
virtualmente.

A sede até pode ter ficado fechada 
por um tempo, mas a Assemp não é um 
prédio, a Assemp são pessoas: seus fun-
cionários e associados. A fraternidade, 
aqui, prevaleceu! 

Boa leitura!
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“O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e  
ao mesmo tempo acompanhado.”

Mário Quintana, poeta gaúchoFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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A suspensão das atividades presen-
ciais na Associação, em março, 

não significou uma paralisação da As-
semp, mas antes um esforço para se 
adaptar rapidamente à nova realidade. 

Com todas as equipes trabalhan-
do em home office, muitas atividades 
logo foram retomadas virtualmente 
– psicologia, dança, oficinas, jurídi-
co, serviço social, yoga – e outras fo-
ram criadas exatamente em resposta 
a esse período – Escuta Fraternal, 
Podcast Assemp, lives. 

Em agosto, a Associação iniciou um 
plano de retorno gradativo e liberou 
a volta de algumas atividades presen-
ciais, em escala reduzida e mediante 
agendamento prévio: acupuntura, po-
dologia e biblioteca (além dos atendi-

mentos de saúde dos parceiros Res-
salve e Notória). Mais recentemente, 
também houve o retorno do convênio 
da Clínica Tetê Araújo e, desde 05 de 
outubro, o atendimento geral na sede 
também já ocorre presencialmente 
(mediante agendamento).

Ainda não é possível precisar 
quando as atividades presenciais re-
tornarão integralmente, mas a As-
sociação reforça que sua prioridade 

continua sendo a segurança e saúde 
de seus associados e funcionários.

Diversas medidas já foram adotadas 
na sede da Assemp para incrementar 
a segurança dos associados e 
funcionários:

• totens de álcool gel acionados  
com o pé;
• tapetes sanitizantes;
• proteções de acrílico nas 
recepções, guichês, refeitório e 
portaria do prédio;
• disponibilização de máscaras para 
os funcionários;
• aferição de temperatura na portaria;
• limite de pessoas nos elevadores.

A retomada 
da Assemp

Associação vem adotando o 
retorno gradativo 

de algumas atividades

ADEQUAÇÕES NA SEDE

INFORME PUBLICITÁRIO
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Importante ressaltar que os aten-
dimentos presenciais ocorrem em 
casos de urgência. Sempre que 
possível, o associado deve utili-
zar os meios virtuais para resolver 
suas questões com a Assemp.

PRIORIDADE
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LC 173/2020: 
congelamento de 
salário e benefícios

NOTÍCIAS JURÍDICAS

Em maio foi publicada a Lei Complementar 173, que es-
tabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus. A lei estabelece diversas proibições, válidas de 
maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como reajustes, con-
cursos públicos para ampliação de quadro, contagem desse 
tempo para aquisição de quinquênios, férias-prêmio etc. 

Questionada sobre os impactos da Lei para os servidores 
da capital, a PBH informou que:

 “Não há vedação na Lei Complementar nº 173/2020 para 
a concessão de promoções e progressões que não dependam 
exclusivamente do mero decurso de tempo e que tenham sido 
estabelecidas por ato normativo anterior à declaração de ca-
lamidade pública. Assim, ficam mantidas as concessões de 
progressões por mérito e por escolaridade.

Por se tratar de reajuste concedido em momento anterior à 
calamidade pública, (...) os acertos retroativos das diferenças 
de vale refeição e vale lanche devem ser feitos normalmente.

(...) A majoração do vale lanche e do vale refeição deve ser 

concedida, ainda que tenha sido prevista para ocorrer apenas 
em dezembro de 2020.

Outro ponto importante é que o art. 8º é claro no sentido 
da proibição da contagem de tempo entre o dia da publicação 
da LC 173/2020, que foi em 28 de maio de 2020 até 31 de 
dezembro de 2021, para a concessão de quinquênios, licen-
ças-prêmio e demais concessões que impliquem em aumento 
da despesa com pessoal.

 Entende-se pela legalidade de reposição de cargos de che-
fia, direção e assessoramento, desde que não acarrete aumen-
to de despesa.

O gozo de licença prêmio adquirido em período anterior a 
publicação da Lei Complementar não foi vedado (...).

(...) A suspensão dos prazos de validade dos concursos pú-
blicos já homologados na data da publicação da LC 173/2020 
em Belo Horizonte foi feita por meio da Lei nº 11.250, de 26 
de agosto de 2020.”

INFORME PUBLICITÁRIO
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A ESPERANÇA DA VACINA
Confira o que já se sabe sobre a imunização contra a Covid-19
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Todas as atividades do Núcleo 
de Convivência da Assemp re-

únem um grupo grande de pesso-
as, boa parte com mais de 60 anos. 
Por isso, quando veio a pandemia 
a pergunta natural surgiu: e ago-
ra? O que será das atividades, dos 
associados e do próprio Núcleo? 
As respostas vieram rapidamente 
e o retorno não poderia ter sido 
mais positivo. Leia na entrevista 
com a supervisora do NCSC, An-
dreia Alves.

 
Como o Núcleo se adaptou a 
esse período de isolamento?

A princípio todos acreditavam 
que seria uma interrupção mo-
mentânea. Quando a situação 
ficou mais clara e soubemos que 
não havia previsão de retorno, 
a primeira iniciativa, em abril, 
foi gravar aulas e disponibilizar 
aos alunos. No início de maio 
apresentei o projeto do Núcleo 
em Casa e a ideia foi prontamen-
te abraçada por todos: gestores, 
presidência, funcionários. Con-
tudo, ainda existia o receio se a 
proposta teria a aceitação dos 
associados. Mas logo na primeira 
semana, com 319 participações, 

ficou claro que estávamos no ca-
minho certo.

Como funciona o Projeto Nú-
cleo em Casa?

Temos uma agenda semanal de 
atividades, com três horários di-
ários de segunda a quinta e dois 
na sexta, com aulas de dança e 
yoga ao vivo, transmitidas por 
Zoom ou YouTube. Para cada tur-

ma do Núcleo criamos um grupo 
de WhatsApp – 25 ao todo – em 
que enviamos diariamente as in-
formações da agenda e os links de 
acesso. São por meio desses gru-
pos que as facilitadoras das ofici-
nas de arte também têm se comu-
nicado com os alunos, enviando 
vídeos, áudios, links etc. Além dis-
so temos a Festa no Apê, uma live 
especial que ocorre a cada 15 dias, 
às sextas, e mais recentemente 
lançamos as Práticas de Dança. 
São vídeos de 15 minutos, dispo-
nibilizados no YouTube, em que 
os professores explicam os movi-
mentos de diferentes ritmos: sam-
ba, bolero, forró e salsa. 

Qual tem sido o retorno dos 
associados?

Extremamente positivo. Além 
das atividades em si, os alunos se 
sentem acolhidos e amparados, 
percebem o esforço da Assemp 
de estar próxima. É muito gra-
tificante ver esse resultado e a 
forma como a equipe comprou a 
ideia e todos os setores se uniram 
neste momento adverso. A frater-
nidade, lema da Associação, pre-
valeceu.

Chegando à casa do associado
Projeto Núcleo em Casa leva saúde e bem-estar pelo ambiente virtual

Quem ainda não está 
participando das atividades do 

Núcleo em Casa e tem interesse 
pode entrar em contato pelo  

98431-5283.

QUER PARTICIPAR?

NOTA

Funcionamento do setor Jurídico

Durante todo o período de pandemia o setor Jurídico da Assemp vem mantendo os pro-
cessos e procedimentos já assumidos em andamento e, desde agosto, a agenda foi 
aberta para novos atendimentos remotos (por telefone ou aplicativos de video-
conferência). A novidade, agora, é o planejamento para o retorno gradual, 
em novembro, dos atendimentos presenciais. Serão observadas to-
das as recomendações de segurança das autoridades de saú-
de e os protocolos já implementados na sede da Associação 
(leia na página 3). Importante esclarecer que o atendi-
mento deverá ser previamente agendado pelos números 
3237-5040 ou 98477-5683 (WhatsApp).
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No dia 15 de novembro os be-
lo-horizontinos irão às urnas 

escolher o próximo prefeito da ca-
pital. A decisão impacta todos os 
cidadãos, mas é ainda mais relevan-
te para os servidores municipais, já 
que é o Executivo quem determina 
a política de recursos humanos do 
município. Conheça os 15 candida-
tos ao cargo:

Alexandre Kalil (PSD)
Kalil é o atual prefeito da capital, 
tentando a reeleição.
Áurea Carolina (PSOL)
Foi vereadora em BH entre 2017 e 
2018, quando foi eleita deputada 
federal.
Bruno Engler (PRTB)
Deputado estadual, coordenador do 
Movimento Direita Minas.

Cabo Xavier (PMB)
É policial militar e presidente do 
Partido da Defesa Social (PDS).
Fabiano Cazeca (PROS)
Empresário, dono de uma rede 
administradora de consórcios.
João Vitor Xavier (Cidadania)
Deputado estadual, também já foi 
vereador em BH.
Lafayette Andrada (Republicanos)
Foi deputado estadual e, atualmente, é 
deputado federal.
Luísa Barreto (PSDB)
Foi secretária adjunta de Planejamento 
do Estado entre jan/2019 e jun/2020.
Marcelo de Souza e Silva (Patriota)
Presidente (licenciado) da CDL  
Belo Horizonte.
Marilia Garcia (PCO)
Uma das coordenadoras nacionais 
da Aliança da Juventude 

Revolucionária (AJR).
Nilmário Miranda (PT)
Já ocupou cargos de deputado 
estadual, deputado federal e ministro.
Rodrigo Paiva (Novo)
Foi diretor-presidente da Companhia 
de Tecnologia do Estado de Minas 
Gerais (Prodemge).
Wadson Ribeiro (PC do B)
Foi secretário executivo do Ministério 
do Esporte e é presidente do PCdoB 
em Minas.
Wanderson Rocha (PSTU)
Professor da rede municipal, já foi 
diretor do Sind-REDE.
Wendel Mesquita (Solidariedade)
Foi vereador por dois mandatos e 
atualmente é deputado estadual.

Quem será o próximo 
prefeito?

15 candidaturas à PBH foram lançadas

DICA DE LEITURA

Neste romance, John Grisham nos conduz em uma viagem incrível desde a 
época da segregação racial nos Estados Unidos até à selva das ilhas Filipinas 
durante a Segunda Guerra Mundial; e desde um hospital psiquiátrico cheio de 
segredos até uma sala do tribunal em que o advogado do protagonista tenta 
salvá-lo desesperadamente. Um misterioso assassinato, um drama de tribu-
nal, uma saga familiar, uma história de amadurecimento pessoal. 

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

ACERTO DE CONTAS

ADÃO DE SOUZA/PBH

NOTA

Prestação de contas

No dia 22 de setembro ocorreu, de forma virtual, Assembleia Ordinária para a prestação de contas da As-
semp do exercício de 2019. Os dados financeiros foram  apresentados e aprovados. Em 2019 a Associação 
teve um superávit de R$ 1.260.570,29. Detalhes da prestação serão disponibilizados no site da Assemp.
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NOSSA LÍNGUA

Há é uma flexão do verbo haver, utilizado para tempo passado. Já a é uma preposição, utilizada para tempo 
futuro e distância. A dica mais simples é tentar substituir o termo na frase por um verbo. Se fizer sentido, use 
há; do contrário, use a. 

Ex: Há dois anos não o vejo / Faz dois anos que não o vejo

A loja fica a cinco minutos daqui / A loja fica faz cinco minutos daqui

Vou trocar de carro daqui a um ano / Vou trocar de carro daqui tem um ano

Há duas pessoas na sala / Tem duas pessoas na sala

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

Há ou a?
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Com o intuito de manter atualizados 
seus meios de comunicação e de se 

aproximar dos associados no período 
de quarentena, a Assemp lançou em 
maio seu podcast. Os episódios giram 
em torno de um tema central e contam 
sempre com profissionais da área para 
debater o assunto. A apresentação é do 
analista de comunicação da Assemp 
Reneé Filipe.

Já foram lançados nove programas, 
que estão disponíveis no site da Assemp 
e nas plataformas Spotify e Deezer para 
serem ouvidos quando e onde quiser. 
Confira o que você irá encontrar por lá:

Já conhece o Podcast Assemp?

Hipnose na 
psicologia, com 
o psicólogo 
Cássio Vianna

Podcast #1 

Cuidados com os 
idosos, com as 
assistentes sociais 
Cida Alves e Luciana 
Brunelli

Podcast #2 

Reciclagem e 
 sustentabilidade, 
com a artista plástica 
Suely Pimentel

Podcast #3

Estatuto da Assemp 
BH, com a gerente 
administrativa 
Raquel Ribeiro

Podcast #4

As causas, 
consequên cias e a 
luta contra o  racismo 
-Parte 1, com o psicó-
logo Sebastião Maciel

Podcast #5

As Causas, 
consequên cias e a 
luta contra o racismo 
- Parte 2, com a psicó-
loga Pakisa Araújo

Podcast #5

As Causas, conse-
quên cias e a luta con-
tra o racismo -  Parte 
3, com a advogada 
Danielle dos Santos

Podcast #5

Desafios da 
Biblioteca da 
Assemp, com 
o bibliotecário 
Marconne Resende

Podcast #6 

Convivência 
em tempos de 
quarentena, com o 
psicólogo Artur Leão

Podcast #7 

A mediação como 
solução de conflitos, 
com o advogado 
Paulo Ribeiro

Podcast #8

Sustentabilidade 
em tempos de 
pandemia, com a 
bióloga Ana Paula 
Venturatto

Podcast #9

Associação abre mais um 
canal para levar informações 
aos associados
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NOTAS

Servidores municipais que desejam se asso-
ciar à  Assemp agora contam com mais uma fa-
cilidade: a adesão on-line. Basta acessar o site  
www.assemp.org.br e clicar no botão “Associe-se”, no can-
to superior direito. O próprio servidor preenche a ficha de cadastro e 
anexa os documentos necessários. Quem preferir, também pode en-
trar em contato com o setor de Relacionamento: (31) 3237-5000 |  
(31) 98422-8160 (WhatsApp) | relacionamento@assemp.org.br.

Adesão on-line 

Os atendimentos da Clínica Tetê Araújo, que possui 
convênio subsidiado com a Assemp, foram retoma-
dos no fim de setembro. Associados podem agendar 
sessões de massagem ou tratamento estético por R$45,00 
(limite de 4 sessões/mês e 12/ano) ou limpeza de pele com peeling de 
diamante por R$70,00 (limite de 1 sessão/semestre).  A clínica fica 
na rua Timbiras, 1940. O telefone é o 3055-3435. 

Convênio subsidiado Tetê Araújo

Durante a infância e a adolescência, Heres Tavares 
viveu uma vida nômade. Por causa do emprego do 

pai, a família, de sete filhos, se mudava constantemen-
te. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual a 
associada sempre compreendeu e valorizou a criação 
de vínculos. Tanto é assim que ela conta que, até hoje, 
mantém contato com a turma de colegas de Magistério, 
com quem estudou na cidade do Serro. “Temos um gru-
po de WhatsApp e nos falamos sempre”, relata. 

Esse, contudo, não é o único grupo que Heres tem ativo 
no celular. “Também tenho o das colegas da Assemp e o 
com os colegas da escola Hugo Werneck, onde trabalhei 
durante toda a minha carreira na PBH”, explica.

Todas essas amizades, inclusive, estão longe de se 
manter só no ambiente virtual. A associada conta que, 
antes da pandemia, os encontros e as viagens eram 
frequentes. Por isso, quando veio a quarentena, Heres 
afirma que foi “aterrorizante”. 

O isolamento ainda não terminou, mas a aposentada 
diz que, com os devidos cuidados, já tem conseguido 
ver os filhos e os netos, que foi onde a saudade mais 
apertou nos primeiros meses. “Acredito que todos nós 
aprendemos muito, especialmente a falta que as pesso-
as fazem na vida da gente”.

O poder do vínculo
Heres fala da importância dos amigos 
e familiares em sua vida

MARIA DE LOURDES DE CASTRO

NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 25 de agosto, aos 
83 anos, a conselheira da Assemp 
Maria de Lourdes de Castro. A as-
sociada, nascida em Ouro Preto, 
deixa três irmãs e 19 sobrinhos. 
Servidora na área da Educação, 
Maria de Lourdes foi professora/pe-
dagoga e, por muitos anos, dirigiu a 
Escola Municipal Professora Maria 
Modesta Cravo, no Cidade Nova. 
Aos familiares e amigos prestamos 

nossas condolências. 

Ao falar da Assemp, Heres é só elogios. “Sempre 
fiz todas as atividades que davam, e mesmo on-li-
ne, não largo a Assemp por nada”. Além das aulas 
na Associação, Heres gosta de dedicar seu tempo 
ao artesanato. “Tenho um pequeno ateliê em casa 
que é o meu cantinho. É onde deixo minha criati-
vidade fluir”, define.

TEMPO LIVRE
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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

Com a volta do Jornal da Assemp, 
os classificados também retorna-
rão a partir da próxima edição. Os 
associados podem repassar seus 
anúncios ao setor de Atendimen-
to, pelo 3237-5000, ou enviá-los 
diretamente por e-mail para 
 jornaldaassemp@assemp.org.br. 

Os anúncios devem ser 
enviados até o 
dia 15 de cada 
mês, para 
que sejam 
analisados e 
publicados na 
edição do mês 
seguinte.


