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Na carta que escreveu ao rei de 
Portugal, em 1500, relatando a 

descoberta do Brasil, Pero Vaz de Ca-
minha afirmou que “águas são muitas; 
infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar [a terra], 
dar-se-á nela tudo, por bem das águas 
que tem”. Com o passar dos séculos, o 
trecho foi sofrendo releituras e adap-
tações, tornando-se mais popular a 
máxima “nesta terra, em se plantando, 
tudo dá”.

A frase traz seu sentido objetivo, de 

que as terras brasileiras transpareciam 
ao escriba ser bastante férteis. Contu-
do, ela guarda, também, um caráter 
subjetivo: a de que mesmo quando as 
condições favoráveis estão dadas, o re-
sultado depende de esforço. De nada 
vale uma terra fértil se não houver o 
trabalho da semeadura; de nada vale 
um talento nato se não houver a práti-
ca para aperfeiçoá-lo...

O sucesso da Assemp se baseia nes-
sa verdade: cada gestor que assumiu 
a Associação ao longo desses mais de 

60 anos de história recebeu um terre-
no fértil de seu antecessor e continuou 
trabalhando de forma séria e compro-
metida para valorizá-lo ainda mais. 

Na matéria de capa desta edição, 
destacamos os números da Associação 
no primeiro semestre de 2021, mas, 
sobretudo, o pujante crescimento da 
Assemp de 2014 para cá, resultado de 
uma terra fértil e de um esforço contí-
nuo de plantar, irrigar, colher!

Boa leitura.

EM SE PLANTANDO, TUDO DÁ

EDITORIAL

Associação dos Servidores Municipais 
da Prefeitura de Belo Horizonte

Fundada em 1º/3/58
R. da Bahia, 1033 - 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º e 13º andares

CEP: 30.160-905 - Belo Horizonte - MG - (31) 3237-5000
www.assemp.org.br - assemp@assemp.org.br

Presidente de Honra - Dr. Celso Mello de Azevedo

Presidente - Anselmo Horta Nassif
Vice-presidente - Maurício Albino de Almeida 

2ª vice-presidente - Maristela Teixeira de Oliveira
Diretor financeiro - Horaldo de Oliveira Santos

Presidente do Conselho Administrativo - Carlos Alberto de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal - Manoel Teixeira Cardoso

EXPEDIENTE
Jornal da ASSEMP - Órgão Informativo da Assemp
(31) 3237-5000 - jornaldaassemp@assemp.org.br

Gestor de Comunicação e Ouvidoria
Jornalista José Almir da Rosa - Reg. Prof.: MG 07771 JP

Assempinho, o boneco mascote da Assemp,  
é uma criação de Ricardo Sá

Impressão: O Tempo Serviços Gráficos - 2101-3544 
Tiragem: 8.500 exemplares

Permitida a reprodução das matérias no todo ou em parte, desde que 
citada a fonte. As matérias assinadas não refletem necessariamente a 

posição da Assemp e são de inteira responsabilidade do autor.

A Assemp é uma entidade associativa, portanto, os serviços que  
oferece são exclusivos para seus associados.

Berlim Comunicação - (31) 99135-8511
Texto e fotos - Vitor Moreira - Reg. Prof.: 14055/MG

Diagramação - Roberto Romanelli 
Imagens de banco - br.freepik.com

C
H

A
R

G
E

“A zona de conforto é um belo lugar, mas nada cresce ali.”
Frase famosa no ambiente corporativo, autor desconhecidoFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Em função da pandemia, desde 
março de 2020 o INSS havia sus-

pendido a obrigatoriedade da prova 
de vida de aposentados e pensionis-
tas. Agora no mês de maio, contudo, 
o órgão anunciou a retomada dessa 
obrigatoriedade. Todos os aposen-
tados e pensionistas do INSS 
que recebem benefícios por meio de 
conta corrente, poupança ou cartão 
devem realizar a prova de vida, de 

acordo com o calendário 
(veja a tabela).

Aqueles que têm bio-
metria bancária cadas-
trada podem utilizar 
qualquer caixa eletrônico 
de seu banco para fazer a 
prova de vida. Quem não 
tem biometria pode ir à 
agência bancária com CPF e 
documento com foto.

INSS retoma prova de vida
Na PBH, procedimento permanece suspenso

Vencimento da prova de vida Retomada da rotina

Março e abril/2020 Junho/2021
Maio e junho/2020 Julho/2021
Julho e agosto/2020 Agosto/2021
Setembro e outubro/2020 Setembro/2021
Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021
Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021
Março e abril/2021 Dezembro/2021

Mais informações podem ser 
obtidas no próprio banco em 
que o segurado recebe o be-

nefício, pelo aplicativo do Meu 
INSS ou pelo telefone 135.

DÚVIDAS?

Consultada, a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte informou que a prova de vida 
dos aposentados e pensionistas do 

RPPS continua suspensa por tem-
po indeterminado. Segundo a PBH, 
apenas os beneficiários que fizeram 

aniversário em janeiro e fevereiro de 
2020 conseguem realizar a prova de 
vida, nas agências do Bradesco.

E NA PBH?

Cursos, treinamentos e capacitações.

Empréstimos e devolução de livros.

Atendimento remoto com 
assistentes sociais. 

99993-5757

3237-5014

98465-9328

Centro de Capacitação Assemp/IDCT

Biblioteca

Atendimento remoto. 

98476-8200

Nutricionista

Serviço Social

Informações sobre planos 
de saúde, boletos, carteirinhas etc.

3237-5000 / 98476-8200
atendimento@assempbh.org.br

Atendimento Geral

Lives, podcasts, redes sociais, 
Jornal da Assemp e Assemp Conecta.

3237-5026
relacionamento@assempbh.org.br

Comunicação

Direito público, direito privado, 
consultoria previdenciária (RGPS).

3237-5040 / 98477-5683
98414-6224 / 98478-5489
juridico@assempbh.org.br

Jurídico

Aulas de dança, oficinas de artes e yoga. 
98431-5283

Projeto Núcleo em Casa

Atendimento psicológico, reuniões 
terapêuticas e oficinas. Agendamen-
to de atendimentos individuais: psi-
cologia, podologia e acupuntura.

3237-5011

Espaço Viver Bem

Sugestões, reclamações e elogios. 

98422-8160
ouvidoria@assempbh.org.br

Ouvidoria
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Abandono afetivo 
e consequências jurídicas
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Não há como obrigar um pai 
ou uma mãe a amar seu filho. 

Todavia, a Constituição Federal de 
1988 e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente lhe asseguram o direi-
to de ser cuidado e protegido, o que 
nem sempre acontece.

Os responsáveis que negligen-
ciam ou são omissos quanto a esses 
deveres gerais podem responder ju-
dicialmente por terem causado da-
nos morais a seus próprios filhos. 

Em análise de recurso especial em 
um processo que discutia o tema, a 
relatora, ministra Nancy Andrighi, 
do STJ, afirmou: “Apesar das inú-
meras hipóteses que minimizam a 
possibilidade de pleno cuidado de 
um dos genitores em relação à sua 
prole, existe um núcleo mínimo de 

cuidados parentais que, para além 
do mero cumprimento da lei, ga-
rantam aos filhos, ao menos quanto 
à afetividade, condições para uma 
adequada formação psicológica e 
inserção social.”

Já em uma decisão do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, o 
desembargador relator do processo 
destacou o seguinte: "Amar é uma 
possibilidade; cuidar é uma obriga-
ção civil”.

As recentes opiniões doutrinárias 
e decisões judiciais acerca do tema 
têm caminhado na busca de ex-
pandir a afetividade aos princípios 
norteadores do direito de família, 
inclusive com o reconhecimento do 
abandono afetivo como uma condu-
ta ensejadora do dever de indenizar.

O direito está em constante trans-
formação e adequação, atento às ne-
cessidades que vão surgindo na so-
ciedade.
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Ainda em desdobra-
mento da campanha 

Junho Vermelho – mês de 
conscientização para doa-
ção de sangue –, a Assemp 
promoveu uma live com a 
assessora de captação da 
Fundação Hemominas, 
Viviane Guerra. Confira 
alguns trechos do papo, 
que foi mediado pelo ana-
lista de Comunicação Re-
neé Filipe.

Quem teve Covid pode doar 
sangue?

Sim, mas é preciso aguardar 30 
dias após a completa recuperação. 
Quem teve contato com algum caso 
suspeito ou confirmado de Covid 
deve esperar 14 dias. No caso da va-
cinação, quem recebeu a Coronavac 
precisa aguardar 48 horas para se 
candidatar à doação; para quem 

recebeu Astrazeneca ou Pfizer, são 7 
dias após cada dose.

Como saber quais remédios pos-
suem contraindicação para doa-
ção de sangue?

No site da Fundação Hemominas 
há uma tabela de medicamentos que 
são os que normalmente impedem 
a doação de sangue. Além disso, no 
momento da doação, o profissional 
de saúde fará uma avaliação do me-

dicamento e do motivo que 
o levou a utilizá-lo.

Qual a média mensal 
de doadores recebi-
dos pela Fundação 
Hemominas?

São cerca de 26 mil can-
didatos a doação de san-
gue por mês, o que pode 
parecer muito, mas não 
é suficiente para atender 

toda a demanda. Com mais doadores, 
permitiríamos que mais pessoas pu-
dessem continuar lutando pela vida.

Doar sangue: ato de humanidade
Assemp promoveu live com a assessora de captação da Fundação Hemominas 

A live completa você encontra 
no canal da Assemp no YouTube: 
youtube.com/assempbhoficial.

Endereço:  
Rua da Bahia, 951 – Centro  
(quarteirão abaixo da Assemp)

Horário de funcionamento:  
7h às 18h

Desconto para associados:  
25% em rotativo*

NO YOUTUBE

ESTACIONAMENTO 
ESTAPAR

As doações podem ser agendadas no site hemominas.mg.gov.br ou no aplicativo MGapp – Cidadão.

QUER DOAR?

Atendendo a uma antiga demanda 
dos associados, a Assemp firmou 

parceria com o Estacionamento Esta-
par, que fica a cerca de 100 metros da 
sede da Associação (na rua da Bahia, 
no mesmo prédio do Bradesco).

Associados que forem à Assemp e 
deixarem o carro no estacionamento 
terão direito a 25% de desconto sobre 
o preço de tabela.

A Associação continua trabalhando 
firmemente, mesmo em atendimento 
remoto, buscando sempre oferecer 
mais e melhores serviços aos asso-
ciados e dependentes. Além do novo 

convênio, há vários outros, como pla-
nos de saúde e odontológico, seguros, 
academias, faculdades, clínicas etc. A 
lista completa pode ser encontrada no 
site da Assemp (www.assemp.org.br), 
no menu Convênios e Serviços.

Novo convênio: Estacionamento Estapar
Parceria fechada atende antiga demanda dos associados

*para ter direito ao desconto, é necessário retirar 
um selo nas recepções da sede da Assemp e 
colar no ticket do estacionamento.
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Da adaptação à  
consolidação

Ações e atividades virtuais se fortalecem e impulsionam a Associação

Se 2020 foi um ano de adaptação, 2021 é de consolidação das novas estruturas e projetos motivados pela 
pandemia. Este balanço de ações e números do primeiro semestre demonstra como parte das medidas 
paliativas – de migração para o digital –  adotadas pela Assemp nos primeiros meses de isolamento social 

se firmaram, incorporaram-se à rotina da Associação e, agora, ajudam em seu crescimento. 

CADA VEZ MAIOR E MAIS FORTE!

Gestão de Finanças
85 auxílios funeral pagos
1.326 almoços subsidiados no Restaurante Feijão
21.700 boletos emitidos
17.800 comandos de débito automático enviados
91.500 baixas de consignações processadas
1.883 transações/pagamento

Núcleo em Casa 
11 atividades no período de férias (5 semanas), com 
1.131 visualizações/participações
20 atividades semanais - Dança, Yoga, Artes e 
Artesanato - (de março a junho), alcançando 
13.869 visualizações/participações

Gestão de Pessoas
Engenharia de 53 cargos na plataforma Sólides
Participação em 5 eventos da "Jornada da Mulher Real" 
no YouTube, com mais de 1.200 visualizações
Organização de cursos nas áreas de Gestão Remota, 
Inovação, Técnicas de Apresentação e LGPD
Condução de 10 processos seletivos com mais de 300 
candidatos

Atendimento Geral
2.462 e-mails respondidos
3.640 atendimentos por telefone
5.220 atendimentos pelo WhatsApp
183 atendimentos presenciais

Os números são como o raio X de uma administração e, 
neste caso, indicam a excelente saúde financeira da As-
semp. O período apurado (2014-2020) corresponde à ges-
tão do atual presidente, Anselmo Horta Nassif, que desde 
que assumiu a entidade interinamente - posteriormente 
efetivado e eleito - , após o adoecimento de seu antecessor, 
vem conduzindo a Assemp com uma gestão ética, transpa-

rente e com grandes resultados.

foi o crescimento patrimonial da 
Assemp no período 2014-2020

colaboradores compõem a equipe 
de trabalho da Assemp atualmente

novos associados ingressaram na 
entidade neste mesmo período

NÚMEROS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021



BH

7Edição 312 | Julho de 2021

Comunicação, Biblioteca, 
Ouvidoria e Relacionamento

Centro de Capacitação  
Assemp/IDCT

Serviço Social
129 atendimentos

09 cursos presenciais com 69 participantes
05 palestras na Jornada da Mulher Real
01 webcurso para 80 pessoas 
01 palestra em Araxá

Gestão Administrativa
Adequações tecnológicas e de acessibilidade 
como parte do projeto de vistoria do MEC ao IDCT
Contratação de serviço para a assinatura 
eletrônica de documentos
Reativação do contrato para a coleta de resíduos 
recicláveis e resíduos infectantes
Apoio ao setor de TI no projeto de renovação do 
parque tecnológico da Associação

17 lives 
+2.600 visualizações nas lives
4 podcasts 
+ 200 downloads dos podcasts
+ 300 artes produzidas para divulgação
Criação do cartão interativo e do projeto Assemp Conecta
36.149 acessos ao site
Melhorias gerais no visual e disposição dos 
elementos do site
Melhoria da funcionalidade, legibilidade e clareza dos 
formulários do site
274 empréstimos de livros 
94 acessos à biblioteca digital
487 atendimentos remotos da Ouvidoria
25 prêmios sorteados 
86 novas adesões (on-line: site e formulário)

Espaço Viver Bem
165 sessões de acupuntura 
153 atendimentos de podologia 
1.905 sessões de psicologia 
Média de 439 pessoas nos atendimentos em grupo  
(Projeto Emagre-Ser, Terapia em Grupo, Oficina da Ansie-
dade e Estresse, Oficina da Memória, Roda de Conversa)

Jurídico
1.742 atendimentos
5.997 contatos por telefone e e-mail
797 ações distribuídas
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O iluminista francês Voltaire cunhou 
a máxima: “Todas as grandezas 

do mundo não valem um bom amigo”. 
Pensando nisso e em celebração ao Dia 
do Amigo, comemorado no dia 20 de 
julho, a Assemp está preparando um 
mês com progra-
mação 

especial para seus associados e depen-
dentes. Será o Mês da Amizade!

Neste período tão difícil, que obri-
ga o distanciamento físico das pessoas 
que gostamos, nada melhor que exal-
tar a amizade, ainda que virtualmente. 
A Assemp promoverá lives especiais, 

sorteios e 
ações co-

memorativas. 
Para não perder nenhuma novida-

de e participar das ações promovidas 
pela Associação, acompanhe a Assemp 
em todas as redes sociais. Já tem ações 
ocorrendo tanto no Instagram quanto 
no Facebook!

CURTA, SIGA, INSCREVA-SE

MÊS DA AMIZADE NA ASSEMP
Associação terá programação especial e sorteios durante o mês de julho

/AssempBH

/assempbhoficial

@assempbhoficial

"Memória é muito mais que lembrança. Memória é a capaci-
dade de armazenamento. A melhor forma de trabalhá-la é au-
mentando essa capacidade, gerando conhecimento. Quanto 
mais coisas novas você aprende, mais memória você terá.”

Gustavo Henrique, fisioterapeuta da Assemp e facili-
tador da Oficina de Memória

08.06. Os segredos da nossa memória

"Educação emocional significa pensar em uma vida psi-
quicamente saudável em todos os aspectos. É conhe-
cer suas emoções e aprender a lidar com elas: nomear 
e significar tudo aquilo que surge em sua vida. Educa-
ção emocional é um papel da família, pois a escola não 
tem suporte para trabalhar a educação emocional das 
crianças e jovens."

"Durante esse período de pandemia, nossas crianças 
e jovens foram grandes heróis. Eles estavam acostu-
mados a um contexto de muitos estímulos externos e 
viveram uma mudança muito radical. A escola não é 
só para aprender conteúdo, a escola é nossa segun-
da família." 

Sebastião Maciel, psicólogo da AssempPakisa Araújo, psicóloga da Assemp

22.06. Educação e saúde emocional de 
crianças e jovens na pandemia22.06. Educação e saúde emocional de 

crianças e jovens na pandemia

BH
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Exemplos:
• A opinião do deputado foi de encontro ao discurso do 
senador. (O deputado discorda do senador)

• A opinião do deputado foi ao encontro do discurso do 
senador. (O deputado concorda com o senador)

• Maria foi ao encontro de seu amigo no shopping. 
(Maria aproximou-se de seu amigo)

• Maria foi de encontro a seu amigo no shopping. 
(Maria esbarrou em seu amigo, eles trombaram um no outro)

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

De encontro a e ao encontro de

NOSSA LÍNGUA

Parecem termos semelhantes e muitas vezes são utilizados como se tivessem o mesmo significado, quando, na 
verdade, transmitem ideias opostas. “De encontro a” significa divergência ou choque, enquanto “ao encontro de” 
tem sentido de concordância ou harmonia.

DICA DE LEITURA

Uma menina determinada tenta solucionar o crime que lhe tirou seu irmão 
quando ela ainda era um bebê, no estado do Mississipi. Na família Cleve 
todos falam bastante, mas ninguém se atreve a relembrar da tarde em que 
o pequeno Robin apareceu sem vida nos fundos da casa, traumatizando 
todos. Agora com doze anos, Harriet, a irmã mais nova, parece ser a única 
com forças para descobrir quem é o assassino. Mas ela será capaz de re-
solver um caso já arquivado pela própria polícia?!

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

O AMIGO DE INFÂNCIA

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende
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A Assemp tem se reinventado neste 
período de pandemia, que já dura 

mais de um ano. Como praticamente 
em todas as organizações, não tem 
sido um período fácil para a Associa-
ção. Ainda assim, a Assemp manteve 
todo o seu quadro de colaboradores 
e adaptou suas atividades para pla-
taformas digitais, possibilitando um 
maior alcance de associados, mesmo 
os que estão em trabalho presencial. 
Além disso, os serviços de saúde com 
atendimentos individuais presenciais 
estão funcionando*, de acordo com as 
determinações da PBH e respeitando 
todas as normas sanitárias.

Desta maneira, a participação do 
associado é fundamental para a ma-
nutenção dos serviços existentes e 
para a criação de novos benefícios. 

Indique a Assemp!
Ao recomendar a entidade, o associado 
participa ativamente de sua expansão

Notícias duras e tristes a todo tempo abalam nos-
sos estados mentais. É possível contar nos dedos 

o que se ouve de bom nos últimos tempos, e manter 
a mente elevada em meio a este cenário não é tarefa 
simples. Não estou falando em ignorar os processos 
existentes, mas é preciso enxergar beleza mesmo nas 
dificuldades. E, com toda certeza, ser alimen-
tado junto com a massa não te fará com-
preender este processo. 

Para a Filosofia Estóica, aliada 
número um desta fase, toda difi-
culdade é um presente do univer-
so, e a existência dos problemas 
faz com que subamos degrau a 
degrau nesta caminhada estrei-
ta, porém doce, que é a vida. 
A palavra COSMOS, do grego, 
quer dizer ordem. Chega a ser 
estranho pensar que nós, seres 
humanos, dotados de habilidades 
racionais para fazermos o melhor, 
não consigamos compreender a ordem 
que existe mesmo na dificuldade, e façamos 

da falácia “a vida é CAOS” nosso lema recorrente. 
Este texto não é sobre ignorar as dores, mas sobre 

aprender com elas. Não é sobre julgar o outro, mas 
sim sobre se observar e, acima de tudo, se conhecer 
para que julgue em você o que pode ser feito diante 
dos problemas. Não é sobre tentar resolver os desa-

fios do mundo, mas sobre começar a superar 
os seus limites e, posteriormente, ajudar 

quem está ao seu lado para que esta 
corrente ganhe forças com o pas-

sar do tempo. 
Enxergar o COSMOS diante 

do CAOS é uma tarefa que exige 
vontade, mas nada que seja im-
possível para nós – humanos – 
altamente capazes de compre-
ender o que é bom, belo e justo.

Thais Venturatto 
Coordenadora de comunicação do 

Instituto de Defesa da Cidadania e da 
Transparência e coordenadora 

de Marketing da Assemp

ARTIGO

A vida é cosmos

Quando um associa-
do indica a Assemp 
para um colega servi-
dor, contribui significativa-
mente para o crescimento da 
 Associação. Indique a Assemp!

BH

Recentemente foi criado o Assemp 
Conecta, serviço virtual de apresen-
tação da entidade, de seus serviços 
e benefícios. Caso trabalhe em al-

gum órgão da PBH e deseje rece-
ber o conteúdo de apresentação, 
entre em contato pelo WhatsApp  
3237-5026.

*atendimentos sujeitos à suspensão de acordo com determina-
ções da PBH.

ASSEMP CONECTA
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NOTA

Férias da Assemp

No período de 19/07 a 02/08 as atividades do Núcleo de Convivência e os atendimentos do Espaço 
Viver Bem ficarão suspensos, em função de férias coletivas. Os demais setores da Assemp continu-
arão funcionando normalmente. 

NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 21 de 
junho a associada Ma-
ria da Gloria de Castro 
Laranjo, aos 91 anos. 
A equipe da Assemp se 
solidariza com familia-
res e amigos e deseja à 
associada o descanso 

eterno.

Faleceu no dia 22 de ju-
nho a associada Cleu-
sa Silva. "Mulher, filha, 
mãe, amiga, professo-
ra... sinônimo de alegria! 
Hoje, uma estrelinha a 
brilhar na imensidão do 
céu". Homenagem da 
amiga Elaine Souza e 

colegas da Assemp.
MARIA DA 
GLORIA DE 

CASTRO LARANJO

07/09/1929
21/06/2021

CLEUSA SILVA
22/06/2021
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PASSATEMPO

ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

BH

CLASSIFICADOS

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.

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

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

TRANSFIRO COTA
Do Free Time Park Hotel, 45km do centro de BH 
(Caeté). Inclui o hotel fazenda camping clube e 
descontos em convênios c/ vários hotéis pelo 
Brasil. Sem condomínio, somente taxa anual ou 
semestral.
APARECIDA – 99324-9704

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

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

VENDE-SE
Casa geminada no centro de Sabará. Necessá-
ria reforma. Não possui Habite-se. R$100 mil, 
pagamento à vista. 
SIMONE – 98810-6749

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

TERAPIA
Quer melhorar sua qualidade de vida e a dos 
seus relacionamentos? Terapia individual/casal. 
Atendimento on-line.
LUIZA – 99712-5567

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR


