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Em dezembro de 2020, o Datafolha 
realizou um levantamento sobre 

o posicionamento dos brasileiros em 
relação à vacina contra a Covid-19. Na 
ocasião, 73% afirmavam que queriam 
se vacinar. No mês seguinte, uma nova 
pesquisa apontava que esse percentu-
al era de 79%. Mais recentemente, em 
março, o índice subiu para 84%. 

Esse aumento de credibilidade não 
veio por acaso. É fruto, principalmen-
te, da percepção cada vez mais palpá-

vel de que a vacina é a única luz no fim 
do túnel dessa terrível situação. Em 
países em que a vacinação está mais 
avançada, como Israel e Reino Unido, 
as quedas nos números de internações 
e mortes já é bastante expressivo. Mes-
mo no Brasil, ainda que a imunização 
esteja caminhando mais devagar, as 
secretarias estaduais de saúde têm re-
gistrado uma diminuição na taxa de 
internações das pessoas mais velhas, 
priorizadas na primeira etapa da vaci-

nação vacinação contra a Covid-19.
Fazer prognósticos de quando as 

coisas retomarão a normalidade – se 
é que isso ocorrerá – continua tare-
fa difícil, já que uma imunização em 
massa permanece dependente da dis-
ponibilidade de vacinas. Mas já dá 
para sonhar! Até lá, contudo, continua 
valendo a tríade: máscara, álcool gel e 
distanciamento social.

Boa leitura.

QUEM TEM MEDO DE VACINA?

EDITORIAL
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“Nada na vida é para ser temido, tão somente para ser 
compreendido. Agora é o momento de compreender mais, 

para que possamos temer menos.”
Marie Curie, cientista polonesa, duas vezes vencedora do Prêmio Nobel

Frases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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A Receita Federal adiou a 
entrega da declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica 2021 (IRPF) para o dia 31 
de maio. O novo prazo dá um res-
piro para aqueles que costumam 
deixar o preenchimento para a 
última hora e também uma opor-
tunidade para repassar por docu-
mentos, extratos, informes e che-
car se nada ficou de fora.

Segundo o consultor de finanças 
Wilcler Diniz, a omissão de rendi-
mentos na declaração, por esqueci-
mento ou deliberadamente, continua 
sendo o principal motivo de retenção 
de declarações na malha fina. "Du-
rante o ano o titular ou um depen-

dente presta um serviço e esquece de 
declarar aquele rendimento, ou um 
aluguel que a pessoa decide não in-

FIQUE ATENTO AO LEÃO
Com prorrogação do prazo de entrega do IRPF, consultor fala dos erros mais comuns na declaração

formar, mas foi declarado pela imo-
biliária", exemplifica.

Outra situação comum, de acordo 
com Wilcler, ocorre no ano em que o 
servidor se aposenta. "Enquanto está 
na ativa, o servidor recebe pela PBH. 
Já a aposentadoria é paga pela Pre-
vidência Municipal. São duas fontes 
pagadoras, logo, dois informes de 
rendimentos distintos", explica. 

O consultor também faz outro 
alerta: "Os gastos de plano de saúde 
são vinculados por CPF. Mesmo que 
você pague o plano da sua mãe ou 
de um filho, por exemplo, só poderá 
deduzir essas despesas se inclui-los 
como dependentes na sua declara-
ção", conclui. 

ANSELMO HORTA NASSIF
presidente

SEBASTIÃO MACIEL
psicólogo

CIDA ALVES
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HUGO MACHADO
acupunturista
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CÁSSIO VIANNA
psicólogo
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KEILA BELLI
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REGIANE MENDES
acupunturista

RAQUEL NICOLSKY
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podóloga

PAKISA ARAÚJO
psicóloga
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Entrou em vigor no dia 12 de abril 
a Lei 14.071, que altera regras do 

Código de Trânsito Brasileiro. Confi-
ra algumas das principais mudanças:
• Ampliação do prazo de validade da 
CNH:  10 anos para condutores com 
menos de 50 anos; cinco anos entre 
50 e 69 anos e três anos para quem 
tem 70 anos ou mais (carteiras já ex-
pedidas mantêm o prazo de validade 
determinado).
• Ampliação do limite de pontos (em 
12 meses) para suspensão da CNH: 
20 pontos, com duas ou mais infra-
ções gravíssimas; 30 pontos, com 
uma infração gravíssima; e 40 pon-
tos, sem nenhuma infração gravís-
sima ou para quem exerce atividade 
remunerada, independentemente da 
natureza da infração.
• Crianças menores de 10 anos que 
não tenham atingido 1,45m deverão 
ocupar o banco traseiro e utilizar 
equipamento de retenção adequado.
• Crianças com menos de 10 anos ou 
sem condições de cuidar da própria 
segurança não podem ser transporta-
das em motocicleta.
• Não será mais exigido o uso de luz 
baixa durante o dia em rodovias com 
pistas duplicadas ou dentro do pe-
rímetro urbano. Em pista simples o 
condutor deverá usar a luz DRL (luz 

de rodagem diurna) ou, se não tiver, 
manter os faróis acesos.
• Para infrações de natureza leve ou 
média passível de multa fica garanti-
da a aplicação automática de adver-
tência.
• Dispensa o porte da CNH quando a 
fiscalização puder verificar no siste-
ma do órgão de trânsito que o condu-
tor está habilitado.
• O proprietário do veículo passa 
a ter 30 dias para informar quem 
era o condutor em caso de infração 
cometida por outrem, contados do 
recebimento da notificação da in-
fração (antes eram 15 dias). O mes-
mo prazo será aplicado para defesa 
prévia, contados da emissão da no-
tificação.
• A autoridade de trânsito terá prazo 
para expedir a notificação de multa: 
se houve defesa prévia o prazo será 
de 180 dias a contar da infração; se 
não houver, 360 dias. 

Além dessas alterações, a nova lei 
traz benefícios para os “bons moto-
ristas”, com a criação do Registro Na-
cional Positivo de Condutores, que 
conterá os dados dos motoristas sem 
infrações nos últimos 12 meses, com 
o intuito de fomentar benefícios fis-
cais e tarifários entre o governo fede-
ral, estados e municípios.

As principais mudanças nas 
regras de trânsito
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Em 2021, a Assemp aderiu 
ao Abril Verde, mês de 

conscientização e prevenção 
de acidentes e doenças do 
trabalho. No atual contexto 
de pandemia, a campanha 
também serviu para enfa-
tizar as medidas sanitárias 
adotadas contra a Covid-19, 
que passaram a fazer parte 
das normas de Segurança do 
Trabalho. “A área de Saúde 
e Segurança do Trabalho, muitas 
vezes negligenciada pelas empre-
sas, ganhou muito destaque com o 
advento da pandemia”, relata Ber-
nardo Junqueira, engenheiro civil 
especializado no assunto e sócio da 
empresa Ocupacional Medicina e 
Segurança do Trabalho, que presta 

serviços à Assemp.
Bernardo conta que essa nova re-

alidade tem levado à busca por no-
vos conhecimentos e por mudanças 
culturais nas organizações. “Esta-
mos tendo aulas e aprendendo con-
ceitos importantíssimos sobre infec-
tologia e biossegurança. É essencial 

que as empresas entendam 
esses conceitos para retorna-
rem às atividades presenciais 
de maneira segura para os 
funcionários e para as comu-
nidades em que estão inseri-
das”, explica.

E se engana quem acha 
que as normas de prevenção 
ao coronavírus devem sumir 
com o arrefecimento da pan-
demia. Segundo Bernardo, 

há uma tendência de que o período 
atual sirva para uma mudança per-
manente de cultura na sociedade, 
sendo mantidas as medidas sanitá-
rias e até mesmo o uso de EPIs. “O 
uso de máscara, por exemplo, não 
será uma coisa incomum daqui para 
frente”, enfatiza o engenheiro.

Segurança laboral e a Covid-19
Medidas sanitárias podem se tornar permanentes
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LGPD. De um tempo para cá, 
essas quatro letras têm apare-

cido com mais frequência no coti-
diano, seja no noticiário, em redes 
sociais, em discussões jurídicas. 
Mas você sabe o que elas signifi-
cam? E, talvez, o que realmente 
importe: qual sua serventia?

A Lei Geral de Proteção de Da-
dos (Lei nº 13.709/2018) entrou 
em vigor em 2020 com o objetivo 
de regulamentar o tratamento de 
dados pessoais, conferindo mais 
segurança jurídica aos titulares de 
dados e determinando obrigações 
àqueles que lidam com informa-
ções pessoais no desenvolvimento 
de suas atividades.

Sabe os dados pessoais 
que você fornece ao fa-
zer qualquer cadastro? 
Pois é, a LGPD vem 
para oferecer mais 
segurança aos 
cidadãos quan-
to ao uso des-
ses dados. De 
acordo com a 
lei, o usuário 
tem direito de 
ter transpa-
rência do obje-
tivo da coleta e 
livre acesso para 
saber como seus 
dados são utilizados. 

A LGPD E SUA PRIVACIDADE
Entenda do que trata a lei e como a Assemp está se adequando

Atenta às suas responsabilida-
des, a Assemp instituiu uma Comis-
são Interdisciplinar de Implementa-
ção e Adequação à LGPD, que vem 
realizando o diagnóstico e execução 
de ações em seus processos e flu-
xos internos para assegurar que os 
associados terão seus dados pesso-
ais utilizados de forma apropriada e 
segura, de acordo com a finalidade 
da Associação.

A comissão é formada pelos co-
laboradores Daiane Coutinho (Su-
pervisora de Arquivo), Danielle San-
tos (Coordenadora Jurídica), Poliana 
Silva (Coordenadora de Controle 
Interno) e Victor Tavares (Gestor de 
Tecnologia de Informação). Também 
apoiam os trabalhos Leide Macedo 
(especialista em Privacidade e Pro-
teção de Dados) e Rodrigo Medeiros 
(Assessor Jurídico da entidade).

• Avaliar os mecanismos de trata-
mento e proteção de dados existentes 
e propor políticas, estratégias e metas 
para a conformidade da Assemp às dis-
posições da Lei 13.709/18;

• Formular princípios e diretrizes para 
a gestão de dados pessoais da entidade;

• Supervisionar a execução dos 
planos, dos projetos e das ações 
aprovados para viabilizar a implan-
tação das diretrizes previstas na Lei 
13.709/18;

• Prestar orientações sobre o trata-
mento e a proteção de dados pessoais 

de acordo com as diretrizes estabeleci-
das na Lei 13.709/18;

• Definir, estruturar e implementar o 
setor que será canal de comunicação 
entre o controlador, os titulares dos da-
dos e a Autoridade Nacional de Prote-
ção de Dados (ANPD).

A LGPD NA ASSEMP

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO

No dia 27 de abril a Comissão 
LGPD se reuniu virtualmente com a 
Presidência e gestores da Assemp 
para apresentar os aspectos gerais 
da lei, os principais impactos no dia 
a dia da entidade e o andamento dos 
trabalhos realizados.

A Política de Privacidade da As-
sociação, documento que descreve 
as práticas adotadas em relação 
aos dados dos associados, esclare-
cendo como serão utilizados e qual 

finalidade, foi aprovada pelo pre-
sidente, Anselmo Horta Nassif, na 
mesma data. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE APROVADA

BH
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Quando se fala em redundâncias (ou pleonasmos), é comum as pessoas lembrarem dos clássicos "entrar para 
dentro" ou "subir para cima". Contudo, existem outros vícios de repetição mais sutis que ainda são bastante 
populares e aos quais devemos nos atentar:

Exemplos: 

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

Redundâncias

NOSSA LÍNGUA

• acabamento final

• pequenos detalhes

• elo de ligação

• baseado em fatos reais

• planos para o futuro

• limite extremo

• sorriso nos lábios

• consenso geral

• certeza absoluta

Fui uma filha super feliz por 
48 anos. Mas por três anos 
trocamos de papel e passei 
a ser mãe da minha mãe. Foi 
um exemplo de vida cuidar 
dela com todo meu amor.

Minha mãe, dona Loida Do-
rotea da Silva, partiu desse 
mundo há pouco mais de um 

mês, aos 104 anos! Asso-
ciada da Assemp, foi 
professora municipal 
e primeira diretora por 
muitos anos da E. M. 
Prof. Domiciano Viei-

ra. Quero homenageá-la 
nesse dia por ter sido uma 

grande mulher, batalhadora, 
vencedora e uma grande mãe.

Minha mãe, Cleuza Francisca, 
é uma rainha que criou três 

filhos trabalhando na PBH sem 
deixar de ser super-mãe, mu-
lher e servidora que inspirou 

muitas outras mães. Neste 
ano tão desafiador, mere-
ceu a benção de ser vovó 
de dois netinhos! Obriga-

da, mãe querida!

Minha querida mãe, onde quer 
que você esteja, sei que con-
tinua a cuidar de nós, como 
sempre o fez.

Minha mãe é incrível! Sempre 
alegre, mesmo nos momentos 
difíceis, bem humorada, oti-
mista, gosta dos filhos bem 
pertinho dela. Te amo, mãe, 
mais que tudo nesta vida.

Minha mãe nos deixou há qua-
se dois anos. O que posso falar 
é que deixou muitas saudades 
e um vazio muito grande.

KATIA EDILENE

ELISANGELA AQUINO

ERIKA MACHADO

LUCILIA ALVES

ESTELAMARES SILVA

TANIA ABDO

BH
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No dia 20 de abril a Assemp promoveu uma live com 
o tema "Mulheres extraordinárias e suas lideranças". 

O evento on-line contou com a presença das gestoras da 
Associação Raquel Ribeiro e Beth Lima, além da psicóloga 
Pakisa Araújo. As três puderam relatar um pouco de suas 
vivências e de como enxergam os desafios da luta feminina.

Raquel e Beth compartilharam, por exemplo, como 
foi encarar um curso superior já na faixa dos 40 anos, 
conciliando os estudos com uma série de outras respon-
sabilidades. "O essencial é não abrir mão dos sonhos. 
Quando você é mais madura, enfrenta as inseguranças 
com mais facilidade", definiu Raquel. 

Ambas também relembraram da trajetória que trilha-
ram na Assemp e da forma como buscam exercer suas 
lideranças. "Tive uma professora de filosofia que me en-
sinou duas valiosas lições: a primeira é que jamais deve-
ria impor nada a ninguém. Atuando principalmente com 

o público mais velho, era importante que eles tivessem 
prazer em estar ali. E a segunda foi o fundamento filosó-
fico, que no meu caso sempre foi o existencialismo".

Coube à psicóloga Pakisa a conclusão do papo: “Mu-
lheres extraordinárias são aquelas que lutam, que cui-
dam, que saem de sua zona de conforto. Somos todas 
guerreiras, mas não somos perfeitas e temos nossos li-
mites. O importante é sempre buscar evoluir”.

O que é ser uma  
mulher extraordinária?
Live da Assemp debateu o papel e os desafios 

das mulheres em cargos de liderança

A gravação do bate-papo está dispo-
nível no canal da Assemp no YouTube: 
youtube.com/AssempBHOficial

ASSISTA
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NOTA

Palestra sobre teletrabalho

A PBH promoveu, no fim de abril, uma 
palestra para servidores municipais com 
dicas sobre teletrabalho e gestão do tem-
po. Com a pandemia e a necessidade de 
distanciamento social, muitos servidores 
de setores administrativos da Prefeitura 
têm trabalhado de forma remota. O ob-
jetivo do encontro foi tratar de questões 
como adaptação do espaço de trabalho 
em casa, produtividade e formas de lidar 
com conflitos que possam surgir. A pales-
tra está disponível na plataforma EAD da 
PBH: https://ead.pbh.gov.br/.
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Quem acompanhou o surgimento arre-
batador de Wilson Simonal nos 

anos 1960 certamente não faria um 
prognóstico correto do rumo que 
sua carreira viria a tomar.

O melhor retrato deste sucesso 
certamente foi a apresentação no 
Maracanãzinho, em 1969, em que 
Simonal nem era a atração princi-
pal. Foram 30 mil vozes em com-
pleta sincronia com o artista. Quan-
do Sérgio Mendes entrou, o público, 
ainda em êxtase, parecia não querer a 
presença do cantor principal da noite. Foi 
preciso que Simonal voltasse ao palco e cantasse 
uma música com Sérgio, para enfim, acalmar o público.

Se Simonal era tão popular, por que pouco se ou-
viu falar sobre sua carreira durante tantos anos? A 
resposta é que ele, talvez, tenha sido o primeiro artis-
ta “cancelado”, muito antes do Instagram ou YouTu-
be. Numa história controversa e com várias versões, 
a mais aceita é que Simonal acusou seu contador de 

roubo e o entregou a agentes do Departamen-
to de Ordem Política e Social, que arran-

caram uma confissão sob sessões de 
tortura e ameaças à família. Porém, 

Simonal não contava que a esposa 
do contador fosse à polícia prestar 
queixa do sequestro do marido. 
Estava feito o espetáculo midiá-
tico. Simonal foi acusado de se-

questro e chegou a ficar preso por 
alguns dias. 

A partir daí, a carreira ruiu, com o 
boicote de artistas, rádios, TVs, gravadoras 

etc. Nem Sá Marina, Mamãe Passou Açúcar 
em Mim, Meu Limão, Meu Limoeiro, e diversas ou-

tras canções do repertório de Simonal foram capazes de 
afastar a fama de “colaborador do DOPS” e de impedi-lo 
de se afundar no álcool, culminando em sua morte por 
cirrose em 2000.

Reneé Filipe
Analista de Comunicação da Assemp

ARTIGO

Wilson Simonal: O tempo perdoou?

O estímulo à cultura é uma das premissas da Assemp. Na Biblioteca da Associação é possível encontrar 
diversas biografias, além de CDs e DVDs de documentários e shows. Mais informações: 3237-5014.

FICOU INTERESSADO?

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, a Assemp 

tem se desdobrado para adaptar e 
ofertar cada vez mais atividades 
e atendimentos de forma remota 
(veja mais na pág. 10). A deman-
da crescente de associados pelas 
atividades virtuais, principalmen-
te daqueles que, anteriormente, 

não participavam das iniciativas 
da Associação, mostram o acerto 
da medida. O próprio presiden-
te, Anselmo Horta Nassif, já res-
saltou que, mesmo com o retorno 
dos atendimentos presenciais, a 
Assemp tem como meta manter 
vários serviços também na moda-
lidade on-line.

Além de observar esse aumento 
na procura pelos cursos, oficinas 
e outros serviços, a Associação 
também tem realizado consultas 
periódicas com os associados para 
avaliar o interesse e qualidade dos 
atendimentos. Confira alguns dos 
comentários recebidos no último 
levantamento:

Fraternidade também on-line
Associados aprovam atividades e atendimentos remotos

CLÁUDIA OLIVEIRA MARIA REGINA ROCHAMARISE

" """ ""É muito reconfortante para nós, asso-
ciados, podermos continuar contando 

com a boa e pronta comunicação e 
também com os serviços tão dedicados 

e que tanto nos auxiliam.

Só elogios à Assemp. Tem 
sido imprescindível neste 

momento tão difícil.

Gostaria de agradecer pela 
continuidade da yoga e pelas 

lives nas diversas áreas.
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DICA DE LEITURA

Em Dublê de Corpo acompanhamos a história da Dra. Maura. Médica perita 
em um hospital de Boston, ela sempre analisa corpos de vítimas que sofre-
ram mortes violentas. Porém, ela nunca havia se deparado com uma situa-
ção como a de agora: uma mulher foi assassinada a tiros na porta de casa e 
se parece muito com ela. E o mais curioso disso tudo? Com o decorrer das 
investigações descobrem que elas têm a mesma data de nascimento e o 
mesmo grupo sanguíneo. A protagonista terá uma grande surpresa e o que 
acontecerá após essa descoberta é imprevisível.

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

DUBLÊ DE CORPO

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende
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Alfabetizar, educar e ensinar são 
dons que sempre enchem de or-

gulho quem os têm. Com a associada 
Alcione Trevisani não é diferente. Ela 
conta que até chegou a ingressar no cur-
so de Turismo, mas a vocação e o amor 
pelo ensino a levaram à Pedagogia, cur-
so que concluiu em 1986. No entanto, 
desde 1981 ela trilhava sua trajetória 

como educadora na PBH, após apro-
vação em concurso dois anos antes.

No período de 34 anos em que tra-
balhou na Escola Municipal Moyses 
Kalil, na regional Venda Nova (após 
três anos - 78 a 81 - na E. E. Caio 
Nelson Sena), Alcione conta que 
passou por todos os segmentos e 
cargos. “Além de dar aulas, também 
passei pela coordenação e direção, 
mas minha vocação e preferência 
sempre foi a alfabetização”, relata.

Aposentada há cinco anos, a pe-
dagoga guarda muita gratidão do 
período em que passou pela pre-
feitura e do curso que escolheu. 
“Sou grata pela oportunidade 

de cumprir a nobre missão 
que me foi confiada. O edu-

cador é o profissional res-
ponsável pela formação de 
cidadãos pensantes e críti-
cos. Acredito que alcancei 

meus objetivos”, diz a servidora.
Atualmente, Alcione prefere 

dedicar seu tempo realizando ati-
vidades prazerosas, tanto dentro 
da Assemp quanto fora. “Gosto de 
jardinagem, pintura, caminhada e, 
antes da pandemia, praticava na-
tação. Na Assemp, atualmente eu 
faço desenho, oficina de memória e 
terapia”, relata a associada.  

Cumprindo a missão de educadora
Alcione conta como sempre teve paixão pela alfabetização

NOTA

Concursos na saúde

A Prefeitura de Belo Ho-
rizonte está com dois edi-
tais abertos para a con-
tratação de profissionais 
na área da saúde. As ins-
crições vão até o dia 31 de 
maio. O Edital 01/2020 
oferece 787 vagas em 
cargos de nível técni-
co e superior, em diver-
sas carreiras. Já o Edital 
02/2020 oferece 18 vagas 
para agente comunitário 
de saúde, com exigência 
de nível médio completo. 
Mais informações no site 
da PBH: pbh.gov.br.

NOSSO ADEUS

Foi com pesar que a Assemp recebeu a notí-
cia do falecimento da associada Alda Ferreira 
Bastos, nascida em 14 de maio de 1925. Alda 
foi servente na E. M. Carlos Góis e, posterior-
mente, secretária no Departamento da Fazen-
da da PBH. A associada contou sua história 
de vida ao Jornal da Assemp em 2011 (ed. 
211), oportunidade em que relatou os sacri-
fícios para criar os três filhos - Márcia, Vânia 
e Milton. "Foi uma mãe exemplar", definiu a 
filha Vânia Dieguez. Aos familiares e amigos, 

nossos sentimentos.

Faleceu no dia 16 de abril, aos 91 anos, o 
associado Geraldo Mendes. Aposentado da 
área de Fiscalização, Geraldo era membro 
do grupo Re-florir, ao lado da esposa Lenir, 
e bastante querido por todos da Associação. 
Além da companheira de 67 anos de casa-
mento, deixa a filha Sheila e duas netas, Tha-

ísa e Thaiane.

ALDA FERREIRA 
BASTOS

GERALDO MENDES
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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.

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

CONTROLE DE PRAGAS
Faço controle de baratas, formigas, traças, 
cupins, ratos e escorpiões em qualquer am-
biente. Orçamento sem compromisso.
ARNALDO – 98826-5225

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

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

ALUGUEL
Chalé em Piedade do Paraopeba (Bruma-
dinho). Casa com varanda, fogão a lenha e 
churrasqueira. Linda área verde.
MARIA DAS GRAÇAS – 99492-1150

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

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

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR


