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Em crônica publicada em abril de 
2020, quando ainda estávamos no 
começo de toda a loucura em que se 
transformou o último ano, o escritor 
Luis Fernando Veríssimo escreveu 
que "'em compensação' não pode ser 
o começo de nenhuma frase sobre a 
pandemia. Nada compensa, atenua 
ou suaviza o vírus, por respeito aos 
que ele já matou e continua matando". 
Impossível ser mais preciso. Contudo, 
é essencial que tudo o que vivencia-

mos e ainda continuamos enfrentan-
do deixe lições, guias para seguirmos 
melhores de agora em diante.

São muitas as reflexões que a 
pandemia nos permite: sobre a for-
ma como a humanidade vem fazen-
do uso irracional de seus recursos 
naturais, sobre como temos dado 
prioridade a coisas de menor impor-
tância, sobre como é importante va-
lorizar a ciência...

Cada um sabe dos próprios desa-

fios com os quais teve que lidar nesse 
ano que passou e de como isso pode 
pautar sua vida daqui pra frente. O 
essencial, todavia, é apreender algo 
de tudo isso. Que as coisas não vol-
tem exatamente ao que eram antes da 
pandemia. Que elas se tornem melho-
res. Do contrário, qual o sentido?

Que tenhamos um 2021 de novas e 
melhores perspectivas.

Boa leitura.

NOVAS E MELHORES PERSPECTIVAS
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“Há muito mais coisas boas pela frente do que qualquer uma que 
deixamos para trás”.

C.S. Lewis – escritor irlandêsFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizon-
te o Projeto de Lei 961/2020, que aumenta de 11% 

para 14% a alíquota de contribuição previdenciária dos 
servidores ativos e inativos da capital. O PL é de auto-
ria da própria PBH e visava atender uma obrigação legal, 
determinada na reforma da Previdência do regime geral, 
promulgada em novembro de 2019.

A proposta da Prefeitura – que mantém inalterada a 
contribuição patronal, de 22% – e a condução das dis-
cussões desagradaram as principais entidades represen-
tativas dos servidores, que demandavam um sistema de 
alíquota progressiva. Durante a tramitação do PL a PBH 
chegou a ceder e a apresentar um projeto substitutivo, 

com alíquotas que iam de 11% a 19%. Contudo, alegando 
falta de consenso com as categorias, o Executivo retirou a 
proposta de pauta e encaminhou a aprovação do projeto 
original. O texto (convertido na Lei 11.279/2020) foi pro-
mulgado pelo prefeito na virada do ano e já está em vigor.

Reforma aprovada
Alíquota previdenciária passa de 11% para 14%

INFORME PUBLICITÁRIO
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Em nota divulgada antes da votação do projeto em segundo 
turno, a Diretoria da Assemp defendeu que a proposta deve-
ria resultar de um maior e melhor diálogo com as categorias. 
“Entendemos a necessidade legal da mudança, mas não 

podemos aceitar que isso seja feito a toque de caixa e sem 
um estudo atuarial que justifique-a e que demonstre que os 
índices aprovados são, de fato, os necessários para o equi-
líbrio financeiro do RPPS do município de Belo Horizonte”.

ASSEMP SE MANIFESTA
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Muitos servidores estão receosos com a 
possibilidade de terem suspensos 

os seus benefícios de progressão por 
mérito, quinquênios e férias-prêmio 
adquiridos entre 28 de maio de 
2020 e 31 de dezembro de 2021, 
em decorrência da Lei Comple-
mentar nº 173, também conheci-
da como Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) ou Lei do 
"Congelamento Salarial".

Contudo, o Poder Judiciário já tem se 
manifestado, firmando a tese de que "qual-
quer alteração na remuneração de servidores 
municipais fundamentada em lei que não seja do Mu-
nicípio ao qual aquele funcionário pertença fere o princípio 

fundamental do federalismo, o qual viabiliza 
que cada ente federativo possua autonomia, 

conforme disposições contidas na Cons-
tituição Federal, para se organizar polí-

tica e administrativamente. E, dentro 
dessa autonomia, inclui-se a obriga-
ção de legislar sobre remuneração 
dos servidores públicos pertencen-
tes àquele ente federativo".

Nesse sentido, o Jurídico da 
 Assemp orienta que os servidores da 

PBH que estão sofrendo com congela-
mentos em seus vencimentos (quinquê-

nios, férias-prêmio e progressão) nesse pe-
ríodo de pandemia e que tenham interesse em 

recorrer ao Poder Judiciário para cessar essa lesão de-
vem agendar um atendimento no setor.

A pandemia e o 
congelamento de benefícios

Cópia dos documentos pessoais; comprovante de re-
sidência; último contracheque; fichas financeiras  
dos últimos 5 anos; classificação do servidor; histó-
rico de progressões e relatório de ocorrência de fre-

quência. Vale ressaltar que o Jurídico da Assemp está 
funcionando em plena capacidade, com atendimen-
tos remotos e presenciais (mediante agendamento).  
Contatos: 98478-5489 e 98477-5683.

DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO

NOTA

Requerimentos na PBH

Em razão das medidas adotadas para evitar a 
disseminação do novo coronavírus, a PBH ins-
tituiu o regime de teletrabalho para alguns se-
tores da área de Recursos Humanos. Em virtude 
disso, caso o servidor necessite de atendimento 
presencial, deverá requerer agendamento pelo 
e-mail: agendamentoeletronico@pbh.gov.br. 

Atenção! O atendimento presencial é exclusi-
vo para o servidor previamente agendado. Caso 
necessite de informações específicas, segue 
uma relação de e-mails dos responsáveis, com 
os respectivos assuntos:

• Férias Prêmio, Quinquênio, Averbação, 
Abono Permanência:  
geted.tempodeservico@pbh.gov.br

• Vale Transporte e Vale Refeição:  
geted.vale@pbh.gov.br

• Progressão de Nível:  
geted.beneficios@pbh.gov.br

• Férias Regulamentares:  
geted.ferias@pbh.gov.br

• Frequência: geted.frequencia@pbh.gov.br

• Pagamento: gesfo.regional@pbh.gov.br

• Movimentação:  
gevif.movimentacao@pbh.gov.br

• Acompanhamento Sociofuncional:  
gevif.registros@pbh.gov.br

• Estágio: gevif.estagio@pbh.gov.br

• Gerência de Saúde do Servidor:  
periciamedica@pbh.gov.br
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Os conselhos de Administração e Fiscal são 
órgãos previstos no Estatuto da Assemp 

(ao lado da Presidência e da Assembleia Geral). 
Compostos por associados eleitos, ambos cum-
prem papel fundamental para a gestão da Asso-
ciação. O Conselho de Administração possui fun-

ções consultivas, institucionais e deliberativas. 
É ele quem elege a Presidência e referenda ou 
não algumas de suas decisões. Já o Conselho Fis-
cal possui funções de fiscalização e de auditoria 
contábil e financeira. Conheça os associados que 
compõem esses órgãos:

Quem são os conselheiros da Assemp
Conheça os associados que 

compõem os conselhos de Administração e Fiscal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Albes Pereira Cláudio
Carlos Alberto 

de Oliveira

Presidente Vice-presidente Secretária

Corina Célia Bandeira

Horaldo de  
Oliveira Santos

Luiz Manoel de Souza

Anselmo Horta Nassif
(Presidente da Assemp)

Jussara Cacique Rosa

Diva Maria Couto

Juracy Ferreira Campos

Manoel Teixeira 
Cardoso

Aparecida Veiga Macedo

Maria do Carmo  
Michel Bedran

Fábio Guarassy

Lourdes M. F. Soares

Maria Aparecida 
Paoliello

Anselmo Horta NassifCarlos Alberto Munaier

Geraldo Dionísio

Lucimar Brasil da Silva

Maristela T. de Oliveira
(2ª vice-presidente da Assemp)

Neyde de Freitas Brum

Carlos Rezende

Hélio Martins

Lucy Fátima 
de Assis Freitas

Maurício Albino
(1º vice-presidente da Assemp)

Patrícia Duarte
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CONSELHO FISCAL

Carlos Lott 
Manoel Teixeira 

Cardoso

Membro efetivo Membro efetivo Membro efetivo Membro suplente Membro suplente

Mauro Adão Fonseca Jair José Tibúrcio Hélio Martins 

Saulo Converso Lara Silvio BheringPedro Alves Cabral

Thais Helena

Raimundo do E. Santo

Valdir Almeida William Nagem

Roberto Dupin

Wildes Gouvea Zózima Azevedo

A Assemp firmou convênio com a 
Academia D2 FIT, que irá ofere-

cer valores especiais para associados 
nos planos de atividades em suas duas 
unidades: Unidade Boa Viagem, que 
fica bem ao lado da sede da Assemp   
(r. da Bahia, 1047), e Unidade Lourdes 
(r. dos Guajajaras, 618). Os interessa-
dos podem entrar em contato pelos te-
lefones 3213-8325 / 3582-3704.

Além da D2 FIT, a Associação pos-
sui um extenso catálogo com mais de 
100 empresas e prestadores de ser-
viços parceiros, em mais de 40 áre-
as de atuação, garantindo descontos, 
benefícios e condições especiais para 
seus associados. O guia completo de 
convênios pode ser acessado no site 
da Assemp: assemp.org.br. 

Confira alguns:

Novo convênio: D2 FIT
Associação conta com mais de 100 conveniados

EMPRESA CONTATO BENEFÍCIO

Climed BH 3319-2800 40% de desconto

Clínica veterinária Cane e gatto 3421-7489 Até 20% de desconto

PUC Minas www.pucminas.br Até 20% de desconto

Clube CeLP 3441-0623 Preços especiais

Óticas Diniz www.oticasdiniz.com.br 15% a 30% de desconto
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Onde é utilizado com verbos que dão sentido de 
estado ou permanência. Já aonde é usado com 
verbos que dão ideia de movimento. 

Exemplos: 
• Onde fica a sua casa?
• Vou aonde eu quero.
• Você sabe onde estão as chaves?
• Aonde você irá levá-lo?

E lembre-se:  
Onde só deve ser usado para referir-se a um lugar. 
Do contrário, use "em que".  
 
Exemplos: 

• Esse é o filme onde ele vence a luta no final.  

• Esse é o filme em que ele vence a luta no final.

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

Onde ou aonde

NOSSA LÍNGUA

NOTA

IPTU 2021

Moradores de BH que optarem por pagar o IPTU 2021 à vista ou anteciparem a quitação de pelo menos 
duas parcelas até o dia 20 de janeiro terão um desconto de 6% no valor do débito. Segundo a PBH, todas 
as guias do IPTU deste ano já foram enviadas pelos Correios e devem ser entregues até o dia 08 de janeiro. 
Quem preferir também pode gerar as guias pela internet (www.pbh.gov.br/iptu) ou pelo aplicativo móvel 
PBH app. Já os pedidos de revisão de valores em decorrência de eventuais erros devem ser protocolados até 
o dia 03 de fevereiro.

Veja como entrar em contato com os diversos setores da Assemp

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

atendimento@assemp.org.br

98476-8200

Jurídico

juridico@assemp.org.br

98477-5683

Adesões, convênios e assuntos de 
comunicação

relacionamento@assemp.org.br

98422-8160

Escuta Fraterna e Serviço Social

98465-9328

Sugestões, reclamações ou elogios e 
contato com a diretoria

ouvidoria@assemp.org.br

98422-8160

Núcleo de Convivência

98431-5283

Espaço Viver Bem

98415-8110

Centro de Capacitação Assemp/IDCT

99993-5757

Biblioteca

3237-5014

A ASSOCIAÇÃO SEMPRE PERTO!
BH
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DICA DE LEITURA

"Uma Orquestra de Minorias" é uma obra escrita no estilo mítico da tradição 
literária igbo, oriunda da Nigéria. Um jovem humilde, criador de aves, se apai-
xona por uma moça rica e tenta provar a todos - à amada, à família dela e a si 
mesmo - seu valor. O enredo não parece original em um primeiro momento, mas 
o autor parte dessa premissa para explorar com bastante lirismo temas univer-
sais como destino e preconceito. 

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

UMA ORQUESTRA DE MINORIAS

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

“O início da vacinação é o início da re-
denção, mas não é definitivo para o 

controle da pandemia”. A afirmação é 
do infectologista Carlos Starling, mem-
bro do Comitê de Combate à Covid-19 
em BH e que atualmente coordena os 
Serviços de Controle de Infecções Hos-
pitalares dos Hospitais Vera Cruz, Ba-
leia, Life Center, Maria Amélia Lins e 
Hospital dos Olhos Rui Marinho. 

Segundo o médico, mesmo após o 
início da vacinação no Brasil as medi-
das sanitárias adotadas durante a pan-
demia devem permanecer para evitar 
a ocorrência de surtos. “Vamos passar 
boa parte de 2021 vacinando a popu-
lação. O Brasil é um país gigantesco, 
com mais de 200 milhões de pessoas. 
Então, por muito tempo,  precisaremos 
manter as medidas de higiene e dis-

tanciamento social, como: isolamento 
social das pessoas mais vulneráveis, 
distância de 1,5m em contato com as 
pessoas, uso de máscaras constante 
por todos e em todos os ambientes, 
higienização constante das mãos com 
água e sabão e álcool em gel, entre ou-

tras medidas”, alertou o especialista.
Ainda de acordo com Starling, as 

medidas de higiene que foram adota-
das durante a pandemia devem virar 
hábitos. “Esses cuidados acabaram 
se mostrando extremamente eficazes 
para evitar outras infecções respira-
tórias que também são importantes 
como fatores de comorbidades”. O 
infectologista também explicou que, 
mesmo que as medidas não tenham 
sido adotadas pela totalidade da po-
pulação, a queda na transmissão de 
doenças respiratórias mostra que as 
medidas de higiene e distanciamento 
social são eficazes. “Seja em idade pe-
diátrica, em jovens ou em adultos, to-
das as doenças de transmissão respi-
ratória e por contato através das mãos 
tiveram queda em 2020”, afirmou.

Vacina é só o início da redenção
Médico do Comitê de Combate à Covid-19 em BH ressalta importância da manutenção de 

hábitos adotados durante a pandemia

Carlos Starling destaca outro motivo para a ne-
cessidade de manutenção das medidas de higiene 
e distanciamento mesmo após a vacina: “Ainda pre-
cisaremos avaliar os efeitos da vacinação a médio 
e longo prazo. Temos que saber se a vacina irá pro-
duzir uma imunidade duradoura ou temporária. Caso 
seja temporária, teremos de saber de quanto em 
quanto tempo – meses ou anos – vamos precisar de 

revacinação”, ressaltou o médico.
Por fim, o infectologista alerta que ainda podemos 

enfrentar várias ondas de contaminação – a exemplo da 
Europa – caso a população abandone os hábitos de hi-
giene e distanciamento social. “Este vírus não nos dará 
sossego se nós não mantivermos todas essas medidas 
de higiene associadas à vacinação. Só assim teremos 
uma chance de controlar a epidemia”, enfatizou.

IMUNIDADE DA VACINA
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Que os associados da Assemp vivenciam diariamente o 
lema da Associação, a fraternidade, já é sabido. Mas 

nem todos sabem como essa máxima também chega aos 
colaboradores. Durante a pandemia, o setor de Gestão de 
Pessoas se desdobrou, em parceria com outros setores e 
com a Presidência, para fazer valer esse lema. “A Gestão 
de Pessoas pauta suas ações alinhadas com a missão, os 
valores e com o lema da Assemp. Desde o início da pan-
demia a principal preocupação foi garantir a segurança, a 
remuneração e a manutenção de benefícios e do próprio 
emprego”, relata a consultora de RH Ludmila Duarte.

Analisando a situação de cada colaborador individu-
almente para a tomada de decisões pontuais, a Assemp 
manteve todo o seu quadro de colaboradores – exceto os 
que saíram por fim de contrato – e com a remuneração in-
tacta. “Baseando-se em medidas provisórias e legislações, 
a Associação optou por adiantar algumas férias e aderiu 
ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda. Contudo, nenhum colaborador teve prejuízo 
no salário, pois a Assemp complementou o valor de cada 
um”, relata a analista de RH Daniane Sousa.

Fraternidade estendida aos colaboradores
Como o setor que cuida dos colaboradores da Assemp trabalhou na pandemia

Durante a pandemia a Assemp também buscou cui-
dar da saúde física e mental de seus colaboradores. 
Foi criado um relatório semanal de saúde para mo-
nitoramento, além de diferentes ações de outros se-
tores. Ludmila destaca algumas: “Um projeto muito 
legal foi o Saúde em Movimento, encontros sema-
nais em que pudemos nos apoiar e trabalhar a saúde 
mental. Também tivemos o Encontrão da Família, um 
momento de aproximação de todos os colegas”.

FOCO TAMBÉM NA SAÚDE
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NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 04 de dezembro o ex-vereador Totó Teixei-
ra, parlamentar por quatro mandatos na capital. Totó tam-
bém foi associado da Assemp e guardava grande carinho 
pela entidade, além de um relacionamento muito próximo 
com os dirigentes da Associação. Nossos sentimentos à 
esposa  Maria das Graças,  aos filhos Felipe, Marina e So-

phia, à neta e aos demais familiares.

Quando ingressou na PBH, em 
2014, a educadora infantil 

Amanda de Oliveira visava especial-
mente a estabilidade na carreira, e 
nem imaginava que em 2020 viveria 
o ano mais difícil de sua trajetória. “É 
um sonho de todo estudante passar 
em um concurso. Fui aprovada no 
estado e na prefeitura, e a PBH aca-
bou chamando primeiro”, conta.

Amanda iniciou sua carreira como 
monitora e estagiária na Escola Lúcia 
Casa Santa e também atuou na Cre-
che Lar Frei Toninho. Nenhuma des-
sas experiências, no entanto, foram 

suficientes diante da pandemia e do 
ensino à distância. “As demandas fo-
ram chegando e tivemos que buscar 
recursos e formações por conta pró-
pria para prestar um serviço de qua-
lidade”, relata a associada, que hoje 
é professora na Emei Vila Estrela e 
E.M. Theomar de Castro Espíndola.

Devido às dificuldades do en-
sino à distância – especialmente 
pela adaptação à tecnologia e pelo 
impacto emocional, Amanda torce 
pela volta das aulas presenciais em 
2021, após uma campanha de vaci-
nação: “As aulas presenciais, apesar 

de serem um modelo tradicional, é 
o modelo de maior acesso da popu-
lação, principalmente daquela mais 
vulnerável”, diz.

“Se as aulas presenciais não vol-
tarem, minha expectativa é que haja 
uma mobilização maior para que os 
pais criem um vínculo com a escola, 
mesmo que virtual. Os pais preci-
sam, junto com a escola, dar anda-
mento ao processo de aprendizagem 
e ensino, porque a cada dia que a 
criança fica sem acesso à escola, sig-
nifica atraso no seu desenvolvimen-
to”, pontua a educadora.

TOTÓ TEIXEIRA
06/10/1947           04/12/2020

NOTA

Reajuste de planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que havia interrompido a cobrança 
de reajustes dos planos de saúde durante 
um período de 2020, devido à pandemia, 
liberou que a cobrança volte ser efetuada 
a partir de janeiro de 2021. Essa cobrança 
será dividida em 12 vezes. Na prática, a par-
tir de janeiro, o valor do plano virá com o 
reajuste contratual e mais a parcela do valor 
não cobrado do período acima. O índice de 
reajuste para 2021 ainda está em negocia-
ção pela Assemp. Dúvidas podem ser escla-
recidas pelo assemp@assemp.org.br ou pelo 
WhatsApp 98476-8200.

Desafios 
em um ano 

atípico

Amanda de Oliveira relata maiores dificuldades como professora em 2020
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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

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 

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

EXCURSÃO
De 28 a 31 de janeiro: São Lourenço pensão 
completa c/ passeio e Caxambu, visita a 
Inhá Chica e passeio no Trem das Águas. 
R$860,00.
WANDA – 3466-2621 / 99617-1147

PSICOLOGIA / PSICANÁLISE
Agora na palma de sua mão! Atendimento 
clínico e escolar on-line. Desconto para 
associados e familiares. Agende pelo 
WhatsApp.
NILZA – 98661-5851

VENDO LOTE
Cond. Sola das Palmeiras – Esmeraldas. 
Área de 1.091m², portaria 24h, vista perma-
nente, fundo p/ área preservada. R$155 mil. 
glaidess@hotmail.com. 
GLAIDES – 98422-3849

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

VETERINÁRIO
Serviços veterinários com descontos es-
peciais para associados. Profissional com 
mais de 20 anos de experiência em clínica 
de pequenos animais.
DARIO – 99976-8917

ATENÇÃO:
o espaço dos classificados deste jornal 
é EXCLUSIVO para associados (pessoas 
físicas) para divulgação de serviços ou 
produtos pessoais. Não serão aceitos: 
serviços de terceiros, pessoas jurídicas 
e/ou serviços oferecidos por dependen-

tes de associados.


