
Edição 317 | Dezembro de 2021

Jornal da

ASSEMP
Porta-voz do Servidor

Associação dos Servidores Municipais da PBH | www.assemp.org.br | Edição 317 | Dezembro de 2021

Entenda a PEC dos 
Precatórios

Página 4 Página 8 Página 10

Colaboradores 
expressam seus votos 

para 2022

Página 9

Os rumos da Assemp 
no modelo híbrido

Que tal uma 
boa ação neste  

fim de ano?

Avançando 
sempre

Páginas 6 e 7

Superando 
adversidades 
de ano difícil, 
Assemp 
apresenta 
resultados 
expressivos

BH



Edição 317 | Dezembro de 20212

Não há dúvidas de que 2020 foi 
um ano bastante desafiador: o 

surgimento da pandemia, a incerteza 
gerada por um vírus até então desco-
nhecido, o isolamento... Neste último 
ano que vivemos e que está prestes a se 
encerrar, algumas dessas questões fo-
ram, pelo menos parcialmente, supe-
radas. Graças aos avanços da ciência, 
tivemos acesso a mais informações so-
bre a doença e como ela se propaga, as 
vacinas chegaram aos braços da popu-
lação e a vida recuperou um pequeno 

ar de normalidade. 
Contudo, 2021 também trouxe seus 

próprios desafios. A migração do mun-
do físico para o digital, que em 2020 
foi feita “no susto”, da forma que dava, 
neste ano precisou ser trabalhada com 
mais planejamento e investimento. Se o 
novo mundo é híbrido, não dá para ofe-
recer um padrão de qualidade no aten-
dimento presencial e fazer o on-line de 
forma improvisada. O padrão tem que 
ser mantido em qualquer ambiente. 

A Assemp não poupou esforços para 

isso. E os resultados vieram. Em um 
ano ainda muito impactado pelos efei-
tos da pandemia (que é bom sempre 
frisar, não acabou!) a Associação soube 
se reinventar, se adaptar e continuar le-
vando atividades, serviços e benefícios 
aos seus associados, que responderam 
participando ativamente das ações. 

Que 2022 possa ser ainda melhor! 
Um fim de ano de paz e um novo ano de, 
especialmente, muita saúde para todos!

Boa leitura.

NOVOS DESAFIOS
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“Você não pode voltar no tempo e criar um novo começo, mas você 
pode começar agora e criar um novo final.”

James R. Sherman, escritor norte-americanoFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Vacinação avança no país
Adesão da população é fator favorável à imunização em massa

Os casos de Aids notificados no 
Brasil vêm caindo sistematica-

mente desde 2013, quando os dados 
atingiram o pico da série histórica. 
Por outro lado, as infecções por HIV 
continuam em ritmo crescente: em 
2019 foram cerca de 42 mil notifica-
ções, número ligeiramente menor do 
que em 2017 e 2018, mas mais que o 
dobro do registrado em 2013 e quase 
o triplo das notificações de 2012. 

Mas peraí! Aids e HIV não são 
a mesma coisa? Não. E essa con-

fusão, ainda bastante comum, de-
monstra como, apesar de se tratar 
de um assunto aparentemente bem 
difundido na sociedade, a desin-
formação continua encontrando 
espaço. Por isso, as ações do de-
zembro vermelho, de conscientiza-
ção para o tratamento precoce da 
síndrome da imunodeficiência ad-
quirida e de outras infecções sexu-
almente transmissíveis, continu-
am tão importantes! Informe-se: 
unaids.org.br e aids.gov.br. 

da população brasileira afirmou 
que quer se vacinar***

da população de BH (acima de 
12 anos) já recebeu a primeira 

dose ou dose única****

*dados de nov/21 do site Our World in Data
**dados do Consórcio de veículos de imprensa (29.11.21)

***pesquisa Datafolha realizada em jul/21
****dados da PBH (29.11.21)

da população de BH (acima de 
12 anos) já recebeu as duas 

doses ou dose única****

94% 83,6% 71,4%

Repercutiu bastante na imprensa, 
no mês de novembro, a notícia de 

que o Brasil ultrapassou os Estados 
Unidos no percentual da população 
completamente vacinada contra a Co-
vid-19. Se analisarmos apenas o grupo 
dos países com mais de 100 milhões 
de habitantes (14 países), o Brasil se 
coloca em terceiro lugar no ranking 
de maior número de vacinados (pro-
porcionalmente à sua população), 
atrás apenas de Japão e China*. 

Ainda, claro, há muito a se avan-
çar: pouco mais de 60% da popula-

ção brasileira recebeu as duas doses 
da vacina (ou a dose única)**, mas 
pesquisadores são unânimes em 
afirmar que a imunidade coletiva 
só é atingida acima, no mínimo, de 
80% de imunizados. Além disso, as 
diferenças regionais ainda são bem 
contrastantes: enquanto em São 
Paulo 75% da população já está pro-
tegida, em Roraima esse índice é de 
apenas 30%**. 

A boa notícia é que, apesar de di-
versas campanhas de desinforma-
ção, a população brasileira quer se 

vacinar! Por isso, não deixe de tomar 
a primeira, a segunda ou a dose de 
reforço quando chegar a sua vez!

pessoas vivem com HIV 
no Brasil

(89%) foram  
diagnosticadas

(77%) fazem tratamento 
com antirretroviral

(94%) não transmitem 
HIV por via sexual por 

terem atingido carga viral 
indetectável

920 mil
> > >

821 mil 634 mil
597 mil

HIV é o nome de um vírus que ataca o sistema imunológico, deixando-o mais suscetível a doenças oportunistas. Já a Aids define 
o estágio avançado desse processo, quando o indivíduo já teve suas células de defesa destruídas e está com a imunidade baixa.

HIV X AIDS

A importância do Dezembro Vermelho
Apesar do aparente controle, casos de HIV ainda crescem no país
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O Projeto de Emenda à Consti-
tuição nº 23/2021, a chamada 

PEC dos Precatórios, tem por obje-
tivo alterar normas que tratam do 
regime de pagamentos de precató-
rios e do Regime Fiscal do país. O 
texto já foi aprovado em dois turnos 
na Câmara dos Deputados e ago-
ra precisa passar, também em dois 
turnos, pelo plenário do Senado.

Importante esclarecer que 
os precatórios são dívidas do 
poder público com pessoas 
físicas, jurídicas, estados e 
municípios, reconhecidas 
em decisões judiciais de-
finitivas, ou seja, que não 
são mais passíveis de re-
cursos. No que interes-
sa (e prejudica) aos 
credores da União, a 

PEC permitirá o parcelamento no 
pagamento de precatórios a partir 
de 2022.

De acordo com o texto, R$44,6 
bilhões seriam "economizados” no 
próximo ano, sendo suprimidos do 
montante devido para o pagamento 
desses precatórios judiciais, o que 

deixará credores do governo 

em prejuízo, sem receber por mais 
muitos anos. Todos os precatórios 
com valores superiores a 60 salá-
rios mínimos serão parcelados.

Especialmente para os servido-
res da educação, com os quais go-
vernos estaduais e municipais têm 
dívidas, haverá prejuízo no repasse 
dos precatórios que deveriam ser 
destinados ao FUNDEB - Fundo de 
Manutenção da Educação Básica 

(antigo FUNDEF), agora dividi-
do em três anos. 

Por fim, uma última polêmica 
envolvendo a PEC dos Precató-
rios é que o espaço no limite do 

teto de gastos é visto como um 
artifício para que mais recur-
sos financeiros possam ser 
usados em campanhas elei-
torais de 2022.

NOTÍCIAS JURÍDICAS

PEC dos Precatórios: do que se trata?

INFORME PUBLICITÁRIO
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NOTA

Acordo de Precatórios em BH

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais pu-
blicou a abertura de novo processo de ha-
bilitação de credores interessados em par-
ticipar de acordos diretos de precatórios 
devidos pelo Município de Belo Horizonte, 
Administração Direta e Indireta. Somente 
poderão ser habilitados os precatórios com 
vencimento até o ano de 2021. A habilita-
ção vai até o dia 12 de dezembro e o credor 
pode propor abatimentos de 25% a 40%. Os 
credores serão selecionados levando-se em 
conta quem abriu mão dos maiores percen-
tuais, seguindo-se em ordem decrescente, 
até o fim dos recursos financeiros desti-
nados ao edital, de R$15,2 milhões. Serão 
também levadas em consideração as prio-
ridades por doença grave, deficiência e ida-
de. O pagamento será feito até 31/05/2022.
Mais informações: tjmg.jus.br.
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SEMPRE EM FRENTE
Mesmo em ano fortemente impactado pela pandemia, Assemp apresenta 

números expressivos em todos os setores

Em matéria da edição de julho do Jornal da Assemp, que trazia os números da Associação no primeiro se-
mestre, falava-se da consolidação de novas estruturas e projetos motivados pela pandemia. Agora, ao fe-

chamento do ano, é possível ver mais claramente como essas iniciativas contribuíram para a Assemp superar 
mais um ano de grandes desafios sem deixar de mirar sempre no horizonte. 

• 18.518 movimentações de documentos diversos 
• Implementação do Programa de Privacidade 
   Nível 2 com foco na segurança da informação

• 1.175 empréstimos de livros
• 215 acessos à biblioteca digital

• 418 atendimentos presenciais 
• 7.492 e-mails respondidos
• 7.720 mensagens de WhatsApp 
   respondidas
• 190 negociações

• 12 treinamentos e sensibilizações
• Participação ativa em 21 lives e 30 rodas de 
   conversa
• 17 Processos Seletivos
• Campanha para vacinação da gripe e Covid
• Digitalização dos 66 dossiês funcionais com o 
   Setor de Arquivo 

• 264 atendimentos

• 38 lives e oficinas promovidas
• + 2.100 visualizações ao vivo 
• + 15.000 visualizações no total
• 5 podcasts
• + 250 visualizações do podcast
• Criação do Cartão Interativo
• Divulgação interna da LGPD, em parceria com a 
   Comissão LGPD Assemp
• Criação do Assemp Conecta
• + de 600 artes produzidas
• + de 50 prêmios sorteados
• +900 atendimentos da Ouvidoria

ARQUIVO

BIBLIOTECA

ATENDIMENTO GERAL

GESTÃO DE PESSOAS

SERVIÇO SOCIAL

COMUNICAÇÃO, OUVIDORIA 
E RELACIONAMENTO

• Oferta das atividades de Dança, Yoga, Artes e 
   Artesanato
• 20 atividades semanais + um baile quinzenal
• 9.696 visualizações no YouTube/Zoom

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA
(NÚCLEO EM CASA 2021 – 2º SEMESTRE)

• 581 ações distribuídas
• 1.364 execuções
• 3.906 atendimentos 
• 601 audiências/sessões de julgamento
• 12.394 prazos 
• 13.378 ligações, e-mails e WhatsApp
• 233 expedientes extrajudiciais 
• 1.760 cálculos 
• 272 ITCD

JURÍDICO
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BH

SEMPRE EM FRENTE
Mesmo em ano fortemente impactado pela pandemia, Assemp apresenta 

números expressivos em todos os setores

Em matéria da edição de julho do Jornal da Assemp, que trazia os números da Associação no primeiro se-
mestre, falava-se da consolidação de novas estruturas e projetos motivados pela pandemia. Agora, ao fe-

chamento do ano, é possível ver mais claramente como essas iniciativas contribuíram para a Assemp superar 
mais um ano de grandes desafios sem deixar de mirar sempre no horizonte. 

• Aquisição de materiais de informática para 
  adequação ao trabalho virtual e de insumos para 
  o dia a dia da equipe
• Responsabilidade sobre a parte de assinaturas 
   eletrônicas, com a coleta de 26 documentos, 
   agilizando os processos administrativos

• 135 auxílios funeral pagos 
• 2.914 almoços subsidiados 
   no Restaurante Feijão 
• 303 novos associados
• 533 novas adesões a planos de saúde
• 55.500 boletos emitidos (média)
• 35.800 comandos de débito automático 
   enviados (média)
• 187.236 baixas de consignações processadas
• 3.180 transações bancárias 

• 1.202 atendimentos de acupuntura
• 1.026 atendimentos de podologia
• 2.898 atendimentos de psicologia
• Média de 490 pessoas nos atendimentos em 
   grupo: Oficina da Memória, Terapia em Grupo, 
   Roda de Conversa, Lidando com a Ansiedade e 
   Projeto Emagre-Ser

• 31 cursos promovidos 
   (presenciais, on-line e híbrido)
• 304 alunos/participantes
• Autorização e credenciamento do MEC para a 
  oferta do curso superior Tecnologia em Gestão 
  Pública no formato EaD (aguardando publicação 
  no Diário Oficial da União)

SETOR DE COMPRAS

GESTÃO DE FINANÇAS

ESPAÇO VIVER BEM

CENTRO DE CAPACITAÇÃO ASSEMP/IDCT

*Números até nov/21
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Não é só papo de pu-
blicidade na TV: no 

período que antecede 
o Natal as pessoas re-
almente estão “amole-
cidas” e tendem a estar 
mais generosas e ajudar 
mais o próximo. Quem 
atesta é Elaine Carvalho, 
gestora da Associação 
Amigos do Amanhã, instituição que 
acolhe pessoas em situação de rua 
com deficiência física ou mental. “Em 
dezembro recebemos doações de al-
guns itens em quantidade suficiente 
para um ano inteiro, mas precisamos 
de ajuda de diferentes formas e o ano 
todo”, explica Elaine.

Segundo a gestora, um dos princi-
pais desafios é a folha de pagamento. 
Para cada três acolhidos, temos um 
cuidador e um auxiliar. Mas as pessoas 
ainda têm resistência em realizar doa-
ções em dinheiro”, relata. 

Sem recursos públicos, a entidade, 
como diversas outras, vive exclusiva-
mente das doações. Além dos abri-

gados, a associação também apoia 
cerca de 50 famílias de comunidades 
carentes do entorno (no bairro Tre-
vo) com alimentos e produtos de hi-
giene. Perguntada sobre o que a mo-
tiva, apesar de todas as dificuldades, 
Elaine sintetiza: “É preciso se como-
ver com a dor do outro”.

Exercício de empatia e solidariedade
Entidades contam com apoio de doações para sobreviver e ajudar o próximo

Quem quiser contribuir com a 
entidade pode entrar em con-
tato pelo site amigosdoama-
nha.org.br ou pelos telefones   
3397-7180 / 99375-3786.

Existem outras diversas instituições na  
capital que precisam de sua solidariedade. Ajude-as!

Projeto Compaixão: 98833-9896
Semear Minas: 99343-7929

Amigos do BHem: 99185-6673 
Casa de Apoio Chico do Vale: 99994-6980

AMIGOS DO AMANHÃ

OUTRAS ENTIDADES
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Que possamos guardar as 
reflexões deste ano que 
passou e transformá-las 
em momentos incríveis no 
próximo ano, valorizan-
do quem está conosco! 
Desejo que seja um ano 
de muitas realizações, 
alegrias e saúde para to-
dos nós.  Feliz Natal e um 
próspero ano novo aos 
associados e colaborado-
res da Assemp!

Millena 
Oliveira

Esse ano mostrou a nos-
sa grande capacidade de 
adaptação e superação. 
Que possamos encontrar 
no simbolismo desses 
momentos perspectivas 
para um recomeço espe-
rançoso. Feliz Natal e um 
ano novo repleto de paz, 
amor, saúde e alegria! Um 
grande abraço a todos!

Raphael 
Duarte

Queridos associados(as), 
que neste Natal a paz rei-
ne dentro do lar e do cora-
ção de cada um de vocês. 
Que este momento possa 
ser uma fonte de luz, fé e 
prosperidade! Desejo, de 
todo coração, que vocês 
tenham um feliz Natal e 
um próspero ano novo. 
Boas festas! 

Sabrina 
Gomes

Que a felicidade do Natal 
erga nossas esperanças, 
e que o próximo ano seja 
cheio de notícias boas. 
Feliz Natal e Ano Novo 
para todos!

Luiza Magalhães

Enfrentamos um ano com-
plicado. Espero que 2022 
seja um ano bem melhor, 
repleto de felicidade para 
todos nós, e sobretudo 
com mais respeito ao pró-
ximo! O ser humano está 
na essência de tudo!

 Lindiomar Soares

E assim chegou mais um 
final de ano... Aprovei-
temos para agradecer 
todas as experiências 
vividas, e que elas nos 
motivem para novas rea-
lizações, com  amor e en-
tusiasmo! E que no novo 
ano que se inicia abrace-
mos com alegria os desa-
fios, na certeza de muitas 
vitórias! Boas festas e 
seja bem-vindo 2022!

Laís 
Russo

Queridos associados, 
em tempos tão difíceis 
a chegada do fim do 
ano nos enche de es-
perança. Esperança de 
um ano melhor, de nos 
reencontramos e de fi-
nalmente nos abraçar 
novamente (claro que 
devidamente vacinados 
rsrsr). Por isso desejo-
-lhes um Feliz Natal e 
um próspero ano novo, 
em que espero vê-los 
com maior frequência!

Derminda 
Braga

Feliz Natal 
e um 

Próspero 
Ano Novo
Colaboradores ligados 
à Assemp deixam suas 

 mensagens de esperança 
para 2022 e votos de um 

feliz fim de ano para todos
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O futuro das atividades da Assemp
Assemp trabalha para conseguir atingir maior público em suas atividades

Se, em fevereiro de 2020, já fosse 
possível saber que a Assemp teria 

que ficar quase dois anos sem ofere-
cer atividades presenciais, não seria 
exagero se perguntar sobre o futuro 
da Associação. Mas a entidade não 
só enfrentou esse período como tam-
bém conseguiu ampliar a variedade 
de serviços ofertados e atingir um 
público ainda maior, beneficiando 
especialmente os associados da ativa.

Agora, com a retomada, vem 
uma nova pergunta: como ficam as 

atividades daqui para frente? Mes-
mo com a esperada volta à norma-
lidade (ou o mais próximo possível 
disso), o público que só pode par-
ticipar virtualmente, ou mesmo os 
que optarem por essa opção, pode-
rão continuar usufruindo das ativi-
dades da Assemp.

Como noticiado na edição pas-
sada, a Assemp criou seu Centro de 
Conteúdo Digital (CCD), para se mo-
dernizar e oferecer ainda mais quali-
dade em seus conteúdos. Atividades 

que foram desenvolvidas durante o 
período da pandemia continuarão 
mesmo após a volta do trabalho pre-
sencial, como lives e oficinas diver-
sas. Além disso, aulas presenciais 
que foram forçadas a migrar para o 
virtual durante a quarentena agora 
serão oferecidas das duas formas, 
contemplando todos que desejarem 
usufruir dos serviços da Associação, 
independentemente 
da disponibilidade 
de horários.

Jurídico
08h às 17h
3237-5040 

Espaço Viver Bem
09h às 16h
3237-5010 / 5011 / 5039 

Atendimento geral*
09h às 17h30
98476-8200

Biblioteca*
09h às 17h30
3237-5014

Relacionamento 
com o associado*
09h às 17h30
3237-5026

Núcleo de Convivência
98431-5283

A partir de fevereiro/22

Atenção!
Todos os 
atendimentos 
somente com 
agendamento prévio

RETOMADA O que já está funcionando com atendimento 
presencial e o que retorna em 2022

*Essas atividades já estão funcionando com atendimento presencial atualmente, mas de 10h às 15h

NOTA

Assemp reajusta Auxílio Funeral 

Importante e um dos mais antigos benefícios oferecido aos 
associados, o Auxílio Funeral visa dar suporte em um mo-
mento delicado da vida. Por isso mesmo, sensível aos altos 
custos desse tipo de serviço, a Presidência da Assemp pro-
moverá um reajuste de 25% no valor pago. A partir de janei-
ro, o benefício – que é pago a associados ou cônjuges – passa 
de R$1.200,00 para R$1,500,00. 

Ainda sobre reajuste, conforme está previsto no estatuto da 
Associação, a mensalidade social também sofrerá uma pe-
quena alteração no próximo ano. O valor passará de R$35,00 
para R$39,00, representando um reajuste de 8,3%.
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"Os benefícios da leitura são inúmeros. Se tratando 
das crianças, que ainda são seres em desenvolvimen-
to orgânico, elas se tornam mais criativas, aprendem 
a se expressar com mais facilidade, trabalham a me-
mória, se tornam mais curiosas, aprendem valores, 
associam coisas que elas leem com a própria vida, 
entre diversos outros benefícios.”

"A gente vê, hoje, um número maior de negros ocupando a 
academia, ocupando cargos e funções onde antes não ha-
viam negros. Com isso, os debates acabam ficando mais ex-
plícitos. Se por um tempo o Brasil se acostumou a ter como 
referência apenas a cultura europeia, hoje as culturas de 
origem africanas, culturas indígenas e a própria cultura afro-
-brasileira têm ganhado uma projeção maior. Na medida em 
que ganham projeção, é natural que as pessoas comecem a 
dialogar e debater sobre a questão.”

"É necessário ter uma data, principalmente, quando lem-
bramos que a escravidão durou mais de 300 anos no 
Brasil. Então, tudo que a gente tem visto de discussão, 
de luta, de pessoas negras tomando à frente de assuntos 
que antes não tomavam, se deve muito a essa luta”.

Marconne Resende – Bibliotecário da Assemp

Mara Evaristo – Gerentes das Relações 
Étnico-Raciais da PBH

Silene Moreira – Colaboradora da Assemp, com 
formação em Serviço Social

16.11 . Criando o hábito da leitura desde a 
  infância

22.11. Consciência Negra: ações de políticas 
	 afirmativas	no	Brasil
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PASSATEMPO

ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ATENÇÃO:
o espaço dos classificados deste jornal é 

EXCLUSIVO para associados (pessoas físi-
cas) para divulgação de serviços ou produtos 

pessoais. Não serão aceitos: serviços de 
terceiros, pessoas jurídicas e/ou serviços 

oferecidos por dependentes de associados.

PSICÓLOGA CLÍNICA
Atendimento on-line. CRP 04/12.829
DULCE MARIA – 98833-7153

CALDAS NOVAS
Caldas Novas o ano todo! Preços promocionais.
DENISE – 3491-3028 / 99853-2876

VENDO
Chalé em Piedade do Paraopeba (Brumadinho). 
5000m², pomar, casa c/ varanda, cozinha interna c/ 
armário e fogão, área c/ churrasqueira e fogão a lenha.
GRAÇA – 99492-1150

ALUGO
Sítio p/ fins de semana e pequenos evento. Condomí-
nio fechado em Brumadinho. Piscina, sauna, sala de 
jogos. Instagram: @osnigas.resort.
CLÁUDIA – 99612-3893 / 99663-6794

MORRO DE SÃO PAULO
As mais belas praias, as preferidas dos turistas que 
gostam de curtir as belezas e tranquilidade da nature-
za. Saída 10.01.22. Embarque nesta emoção!
TEREZINHA – 3347-1880 / 98523-3778  

VIAGENS
Pacotes para julho/22: João Pessoa-PB com aéreo. 
Caldas Novas (rodoviário) de 24 a 29/07.
LUCI – 99443-2422

CABO FRIO
Alugo casa em condomínio fechado para fins de 
semana e temporada em Cabo Frio-RJ. 
Comporta 8 pessoas. 
NEUSA – 99552-0827 / 99932-9252

VENDE-SE
Casa em Cordisburgo/Lagoa Bonita com suíte, em 
terreno de 1.000m² com galpão e barracão anexos. 
Aceito carro e imóvel na Grande BH. Direto com o 
proprietário.
ELY – 99678-9880

ODONTOLOGIA
Clínica geral, clareamento, ortodontia, implantes, 
próteses, odontopediatria, radiologia. Descontos p/ 
associados e familiares. Av. Álvares Cabral, 374 | sl. 
1607. www.odontologiaanaluizagomes.com.br
ANA LUÍZA – 99911-8196

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Atendimento clínico on-line ou presencial. Descon-
tos para associados e familiares. Consultório entre 
Av.Amazonas e Av. do Contorno, no Santo Agostinho.
NILZA
98661-5851

CONTROLE DE PRAGAS
Livramos qualquer ambiente de baratas, cupins, traças, 
formigas e ratos.
Produtos inócuos à saúde humana e de animais 
domésticos.
ARNALDO - 98826-5225

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


