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Foi no dia 17 de março de 2020 que 
a Assemp, assim como diversas 

outras empresas, instituições e órgãos 
públicos decidiu suspender tempora-
riamente suas atividades em função 
da pandemia do novo coronavírus. 
Um dia antes, o Brasil havia registra-
do a primeira morte em decorrência 
da doença (posteriormente, oficiali-
zou-se uma morte anterior, no dia 12). 

Inicialmente, a pausa iria somente 
até o dia 31 de março. Contudo, um 
ano se passou. Ninguém podia pre-

ver, ninguém era capaz de antecipar 
o que viria pela frente. A crise sanitá-
ria que se instalou trouxe a tragédia 
das centenas de milhares de vidas 
perdidas, do desemprego, das em-
presas fechadas. 

A Assemp, nesse processo, tam-
bém não passou impune. Mas foi 
exatamente nesse momento que a se-
riedade da gestão administrativa da 
Associação se sobressaiu. Esta edição 
do jornal traz uma entrevista com o 
presidente Anselmo Horta Nassif em 

que ele detalha todo o trabalho que 
foi feito para manter a entidade fun-
cionando, continuar assistindo os as-
sociados, amparar os colaboradores 
e preservar o equilíbrio financeiro da 
Associação durante esse conturbado 
2020. Na entrevista Anselmo tam-
bém fala das mudanças que vieram 
para ficar e do que vem pela frente 
na trajetória da Assemp, que celebra 
seus 63 anos.

Boa leitura.

UM ANO SE PASSOU
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“Aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse ou o que 
você fez, mas nunca se esquecerão do que você as fez sentir”.

Maya Angelou - escritora norte-americana e ativista de direitos humanosFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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No ambiente das organizações, é consenso que as 
mudanças geradas pela pandemia – trabalho re-

moto, aumento de atividades on-line, investimento em 
novas ferramentas tecnológicas – ocorreriam de qual-
quer forma. O que a necessidade ocasionada pela cri-
se do novo coronavírus fez foi acelerar esse processo. 
Dessa forma, é seguro dizer que o “novo normal”, pelo 
menos nesse aspecto, veio para ficar.

Uma pesquisa da Workana, uma plataforma para 
freelancers, apontou que 94,2% dos profissionais que 
trabalham com carteira assinada gostariam de conti-
nuar trabalhando remotamente após a pandemia. Mas 
essa mudança também impacta nos profissionais li-
berais: advogados, nutricionistas, psicólogos e muitas 
outras categorias profissionais vêm realizando atendi-
mentos on-line e devem manter o modelo híbrido, que 
mescla os atendimentos presenciais e virtuais. 

O caminho é o mesmo que será trilhado pela As-
semp: diversas atividades foram adaptadas ao am-
biente virtual e, mesmo com o fim da pandemia, de-
vem continuar (leia na entrevista com o presidente na 
página 6). “Com a alternativa de atendimentos on-li-

ne da Assemp, muitos dos nossos associados que não 
conseguiam comparecer à Associação, em função do 
horário de trabalho, agora conseguem ser atendidos 
virtualmente”, explica a gestora do Jurídico, Marcele 
Fernandes. Ganham os associados, que se favorecem 
dessa flexibilidade; ganham os colaboradores, que se 
sentem mais motivados; ganha a Associação, com o 
aumento de produtividade da equipe. 

A nova organização do trabalho
Modelo híbrido, que mescla atendimento presencial e on-line, é tendência mundial

BH
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Recentemente o Departamento Ju-
rídico da Assemp obteve êxito em 

duas ações promovidas no interesse de 
associadas, servidoras municipais, que 
foram vítimas de assédio e danos mo-
rais sofridos no exercício de suas ativi-
dades funcionais na PBH.

No primeiro caso, a condenação 
por assédio moral ocorreu em de-
corrência da postura autoritária, 
desrespeitosa e agressiva com a qual 
a chefia imediata tratava uma ser-
vidora, levando-a a adoecimentos 
e à antecipação do pedido de apo-
sentadoria. O entendimento da 
justiça mineira, que sentenciou o 
caso como abuso de poder e mani-
pulação, é que é de responsabilidade 
do empregador, no caso, o Município 
de Belo Horizonte, a manutenção de 
um ambiente de trabalho saudável e o 
dever de agir com rapidez quando há 

perturbação de tal ambiente.
Já no outro processo, o Município 

foi condenado a indenizar uma servi-
dora por danos morais em razão de ne-
gativa de concessão de aposentadoria 
por invalidez, ignorando seu grave his-

tórico médico, com anos de problemas 
ortopédicos e psicológicos. Mesmo 
encontrando-se em readaptação fun-
cional desde 2016 e com afastamentos 
por licenças médicas superiores a 24 
meses, o Município continuou a negar 
a aposentadoria. O juiz se manifestou 
na fundamentação da sentença in-

formando que: "É incontestável que 
houve comportamento abusivo, 

desumano e arbitrário do Mu-
nicípio ao não lhe conceder 
a aposentadoria integral, e 
mesmo com os graves proble-
mas de saúde comprovados, 
e com a vasta documentação 

médica comprovando o alega-
do, repercutindo consequências 

para a requerente que lhe causa-
ram sofrimento e redução salarial, 

ficando patente os danos morais que 
lhe foram causados".

Prefeitura de BH é condenada a pagar 
 indenização por assédio e dano moral

Quem desejar agendar um horário de atendimento no Setor Jurídico da Assemp pode entrar em contato 
pelos telefones: 3237-5040 / 98477-5683 / 98414-6224 / 98478-5489.

FALE COM O JURÍDICO

NOTAS

Requerimentos na PBH

A PBH disponibiliza aos servidores da ativa e aposen-
tados uma série de serviços por meio do Sistema de 
Gestão de Serviços e Processos (Sigesp). A plataforma 
on-line possibilita a abertura, tramitação e encerra-
mento de diversas solicitações de serviços e processos 
administrativos, como averbação de tempo, conces-
são de licença, emissão de atestados, requerimento de 
progressões etc. O site é http://sigesp.pbh.gov.br. 

Informe para IR

O informe de gastos com plano de saúde já 
está disponível para ser acessado por intermé-
dio do site da Associação: www.assemp.org.br 
(área do associado). Em caso de dúvidas, entre 
em contato pelo atendimento@assemp.org.br. 
Lembrando que neste ano as declarações de 
Imposto de Renda devem ser entregues à Re-
ceita até o dia 30 de abril. 

Na edição de janeiro publicamos uma listagem de 
e-mails da área de Recursos Humanos da PBH. 
Dois destes endereços estavam incorretos. Segue 
a informação atualizada: para abono permanência 
(dcap.aposentadoria@pbh.gov.br); para quinquê-
nio (geted.quinquenio@pbh.gov.br).
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Seja pelas redes sociais, por te-
lefone, pelas aulas virtuais, a 

Assemp buscou diferentes formas 
de manter-se próxima dos associa-
dos e servidores ao longo do último 
ano. Agora, está em fase final de 
formatação um novo projeto, o As-
semp Conecta. 

O objetivo, inicialmente, é subs-
tituir o Assemp Itinerante, inviabi-
lizado devido à pandemia. O prin-
cípio, contudo, continua o mesmo: 
apresentar os serviços e benefícios 
da Associação para os servidores 
municipais, mas pelo meio virtual.

O Assemp Conecta realizará 
atendimentos individuais e tam-

bém de grupos de servido-
res. Se você ainda não é as-
sociado e tem interesse em 
conhecer a Assemp, ou se é 
responsável por algum órgão da 
PBH e quer levar à sua equipe in-
formações sobre a Associação, en-
tre em contato!

Vem aí o
ASSEMP CONECTA

Associação lança mais uma forma
de estar próxima do servidor

BH

Para mais informações sobre o Assemp Conecta, entre em contato por telefone  
ou WhatsApp no número 3237-5026.

Quer fazer parte da Assemp? Pelo site da Associação (www.assemp.org.br) é 
possível realizar a adesão on-line: prática, rápida e sem sair de casa. E se 
você já é associado, que tal indicar a Associação para algum colega que 

ainda não se associou? Ganha ele, ganha a Assemp, ganham todos!

ENTRE EM CONTATO

ADESÃO ON-LINE

BH
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A ASSEMP DO FUTURO
Presidente Anselmo Horta Nassif fala dos desafios do último ano e das perspectivas da Associação

Quais os planos para esse 
novo mandato, que se ini-
ciou recentemente?

A verdade é que esse novo 
mandato é precedido por um 
período em que a Assemp fun-
cionava em sua plenitude, pré-
-pandemia. Acho que éramos 
felizes e não sabíamos. Então 
o principal objetivo é recupe-
rar tudo o que foi perdido, mas 
também mantermos os avanços 
desse último ano.

Isso se refere às atividades re-
motas? Elas irão continuar?

Sim, esse modelo veio para 
ficar. Queremos retomar as ati-
vidades presenciais, mas sem 
abrir mão do on-line. Foi uma 
experiência muito boa e eficaz 
para os associados que, por al-
guma dificuldade de locomoção 
ou por estarem na ativa, não 
conseguiam comparecer pre-
sencialmente às atividades. O 
atendimento on-line potencia-
liza o nosso alcance e nossos 
planos são de incrementá-lo. 

Já contamos com um estúdio 
no Espaço Assemp/IDCT (12º 
andar) e estamos estudando a 
montagem de novos, que serão 
utilizados para a gravação e 
transmissão de aulas com toda 
a qualidade de som, luz, ima-
gem e internet.

Qual sua avaliação da ma-
neira como a Assemp lidou 
e vem lidando com esse con-
texto de pandemia?

Claro que tudo isso foi um 
choque e expôs algumas dificul-
dades. Foram necessárias mui-
tas reu niões e muito estudo de 
ferramentas e tecnologias para 
chegarmos a um denominador 
comum do que seria o ideal. A 
dedicação dos gestores e cola-
boradores foi fundamental para 
levarmos um alento ao nosso 
público, que estava em casa, 
sem poder sair. Pedi a colabora-
ção especialmente dos setores de 
Psicologia e Serviço Social, para 
que pudessem, na medida do 
possível, atender os associados 

Em janeiro deste ano teve iní-
cio o segundo mandato do 

atual presidente da Assemp, An-
selmo Horta Nassif, que vai até 
2024. Sempre aberto ao diálogo, 
Anselmo acredita que a supe-
ração dos desafios nos últimos 
anos, especialmente no que en-

volve a pandemia, só foi possível 
pela dedicação dos gestores e co-
laboradores. “Com inteligência 
e amor à causa, realmente ves-
tiram a camisa”, afirma. Confira 
a entrevista em que o presidente 
fala desses pontos e de outros 
sobre o futuro da Assemp:

A dedicação dos gestores e colabora-
dores foi fundamental para  levarmos 

um alento ao nosso público, que estava 
em casa, sem poder sair.

Agradeço aos associados, que conti-
nuam acreditando na instituição, e aos 

colaboradores e parceiros, que for-
mam uma  equipe coesa e competente.
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A ASSEMP DO FUTURO
Presidente Anselmo Horta Nassif fala dos desafios do último ano e das perspectivas da Associação

e buscar amenizar a situação de 
cada um. Evidentemente que foi 
e está sendo um momento difícil, 
mas considero o que já consegui-
mos realizar uma vitória. 

E as finanças da entidade? 
Foram impactadas?

O que aconteceu é que mui-
tas pessoas ficaram em situação 
bem difícil, o que ocasionou uma 
certa inadimplência nas nossas 
contribuições mensais e nos pla-
nos de saúde. Mas é uma situação 
para a qual a Associação sempre 
esteve preparada. Dependemos, 
em parte, da transferência de re-
cursos da PBH (dos descontos em 
folha das mensalidades), e sabe-
mos que com a complicada situ-
ação financeira dos municípios, 
algum atraso no repasse pode 
ocorrer às vezes. Por isso sem-
pre nos preocupamos em manter 
uma reserva, mas felizmente não 
foi preciso utilizá-la. Temos uma 
situação muito estável que nos 
permitiu manter todos os cola-
boradores com salários integrais 
ao longo de todo esse período.

O lado mais trágico dessa 
história, infelizmente, são 
as muitas vidas perdidas. 
Que mensagem deixaria 
para aqueles que perderam 
algum amigo ou familiar?

Somos um país tido como a ci-
vilização do futuro, com um povo 
excelente e trabalhador. Contudo, 
o descaso, a intransigência e falta 
de espiritualidade de governan-
tes nos levaram ao agravamen-

to de um caminho de sofrimento. 
Com comprometimento, já pode-
ríamos ter vacinado um número 
imenso de pessoas e diminuído as 
perdas, uma dor que não tem ta-
manho. Ainda que saibamos que 
não é o suficiente, tentamos levar 
aos associados um pouco de ca-
rinho e alento. Precisamos ter fé 
e consciência de que, apesar de a 
vida física não ser eterna, ela não 
acaba aqui. Não há mal que sem-
pre dure e, apesar de a alma sair 
machucada, fará parte do nosso 
aprendizado.

A Assemp está fazendo ani-
versário neste mês de mar-
ço. Se fosse possível, que 
recado mandaria a essa se-
nhora de 63 anos?

É uma senhora que vive a me-
lhor idade e que carrega 63 anos 
de glória, graças a todos que a 
criaram, se dedicaram e a man-
tiveram. Reverencio meus ante-
cessores, que conseguiram en-
grandecer essa instituição que 
hoje tenho o privilégio de condu-
zir. E agradeço aos associados, 
que continuam acreditando na 
instituição, e aos colaboradores 
e parceiros, que formam uma 
equipe coesa e competente. Nin-
guém conseguiria dirigir uma 
instituição assim sem o apoio ir-
restrito de todos. A Assemp é um 
oásis para os carentes de amor 
e de fraternidade, um espaço de 
paz, de harmonia, de felicidade. 
Espero que os sucessores também 
tenham essa visão, para que a As-
sociação ainda vá muito longe.

A dedicação dos gestores e colabora-
dores foi fundamental para  levarmos 

um alento ao nosso público, que estava 
em casa, sem poder sair.

Agradeço aos associados, que conti-
nuam acreditando na instituição, e aos 

colaboradores e parceiros, que for-
mam uma  equipe coesa e competente.
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INFORME PUBLICITÁRIO
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Uma pesquisa realizada pela Uni-
versidade de Harvard, nos Esta-

dos Unidos, e publicada recentemen-
te no importante periódico científico 
New England Journal of Medicine 
apontou que pequenas mudanças nos 
hábitos alimentares podem ser sufi-
cientes para aumentar consideravel-
mente a expectativa de vida.

Entre as dicas de cardápio indica-
das pelos pesquisadores estão grãos 
integrais, frutas, vegetais e peixes 

gordurosos (com maior nível de ôme-
ga-3). Segundo a nutricionista Camila 
Silva, conveniada da Assemp, os da-
dos da pesquisa são uma boa forma 
de chamar a atenção das pessoas de 
que não é preciso seguir dietas com-
plicadas para obter bons resultados. 
“E também entender que manter uma 
alimentação saudável e praticar ativi-
dade física vai muito além de ter um 
‘corpinho’ bonito. É saúde e longevi-
dade”, afirma.

A longevidade está no prato
Pesquisa aponta que hábitos alimentares aumentam 

a expectativa de vida

pessoas participaram do estudo 
e foram acompanhadas durante 

12 anos

foi a redução no risco de 
 morte prematura no grupo que 

 melhorou a alimentação

foi o aumento no risco de  morte 
no grupo que piorou seus 

 hábitos alimentares

74 mil 8% a 17% 6% a 12%
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Sempre atenta às legislações 
vigentes, a Assemp formou 

uma comissão com alguns de 
seus colaboradores para se ade-

quar à Lei Geral de Proteção de Da-
dos – ou LGPD. A lei, sancionada 
em 2018 e em vigor desde 2020, 
regula todo o tratamento de dados 
pessoais obtidos pelas empresas e 
organizações, visando maior prote-
ção nos dados pessoais e privacida-
de de quem os fornece.

Com colaboradores atuando numa 
comissão específica para adequação 

à lei, todos os setores da entidade 
passarão por mudanças ao rece-
ber e tratar os dados pessoais 
de seus associados e parceiros. 
Para Daiane Coutinho, Super-
visora de Arquivo da Assemp, 

a adequação à Lei Geral de Pro-
teção de Dados vem para dar ainda 

mais segurança e transparência aos 
associados quanto ao uso de seus da-
dos pessoais. “A Assemp, ciente da 
importância do tema, implementou 
seu programa de adequação e cons-
cientização a fim de resguardar com 
mais segurança os dados coletados e 
tratados pelos colaboradores da As-
sociação. Desta forma conseguire-
mos dar ainda mais transparência e 
segurança aos associados em relação 
ao tratamento de seus dados pesso-
ais”, explica Daiane, que faz parte da 
comissão formada pela Assemp.

Caso queira saber mais so-
bre a LGPD e sua implementa-
ção pelas empresas, acesse o site  
https://www.lgpdbrasil.com.br.

CONHECE A LGPD?
Assemp forma comissão para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados
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DICA DE LEITURA

O romance mais famoso do detetive Hercule Poirot! Na madrugada de um 
lugar isolado na antiga Iugoslávia, uma tempestade de neve bloqueia a linha 
férrea por onde passa o Expresso do Oriente. Nele está viajando o detetive Her-
cule Poirot que, por acaso, encontra o caso mais desconcertante de sua vida. 
No vagão vizinho, Samuel E. Ratchett é assassinado enquanto dormia sem que 
deixassem qualquer pista. O detetive aproveita a situação e interroga os ocu-
pantes do trem, principais suspeitos do crime. Uma vítima, doze suspeitos e 
uma mente astuta em busca da verdade. Um livro que atravessa as décadas!

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

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

Acompanhando os verbos ser ou estar, use impresso:
• O jornal foi impresso na última semana.
• O relatório estava impresso sem revisões.

Acompanhando os verbos ter ou haver, use imprimido:
• Ele tinha imprimido dez cópias do material.
• Ninguém havia imprimido o discurso do diretor.

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

Impresso ou imprimido?

NOSSA LÍNGUA

Os dois particípios do verbo imprimir existem na língua portuguesa. A questão é saber quando usar cada um:
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NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 11 de fevereiro 
a associada Maria Luzia Du-
arte. Professora de Educação 
Física, a aposentada era muito 
alegre e vaidosa e participan-
te ativa das atividades da As-
semp. Deixa as filhas Ana Pau-

la e Andréa e três netos. 

Faleceu no dia 15 de janeiro, 
aos 90 anos, Zuleika Avelino 
dos Santos, mãe da associa-
da Áurea Cândido. Zuleika era 
muito alegre e gostava de dan-
çar e namorar. Deixou quatro 
filhos, seis netas, um neto e 

quatro bisnetos. 

NOTA

Reajuste Unimed

Após um período de negocia-
ções a Unimed e a Assemp 
definiram um reajuste de 
5% a ser aplicado nas men-
salidades e coparticipações 
de todos os contratos data 
base março, maio, junho e 
julho 2021. Além da redução 
no índice inicial (a Unimed 
pedia 7%), a Associação con-
seguiu a manutenção dos va-
lores dos opcionais odonto e 
aeromédico. 

A influência de pessoas que admi-
ramos costumam marcar nossas 

vidas de forma definitiva. Foi assim 
na trajetória da associada Diva Maria 
do Couto. Nascida em Bom Despa-
cho, filha de um oficial de registro ci-
vil, Diva ajudava o pai com frequência 
no cartório, o que a despertou para 
sua primeira vocação: o Direito. 

Ainda cursava o último semestre 
de faculdade, em 1986, quando foi 
convocada em um concurso da Câma-
ra Municipal. Trabalhou os primeiros 
dois anos em gabinete de vereador 
até ser transferida para a Corregedo-
ria, onde conheceu Terezinha Vieira, 
a corregedora à época. “Ela foi como 
uma segunda mãe para mim. Cons-
truímos uma grande relação profis-
sional e de amizade”, relata. Além da 
parceria na Câmara, Diva e Terezinha 
também advogavam juntas em algu-
mas causas. “Ela dizia que eu tinha 
um grande faro jurídico”, relembra.

Depois da Corregedoria, em que 
trabalhou outros dois anos, a servido-
ra foi para a Divisão de Finanças, onde 
ficou por 13 anos e chegou à chefia de 
Controle Financeiro. Foi lá, inclusi-
ve, lidando com pagamentos de con-
signações, que conheceu a Assemp e 
as colegas Maristela Teixeira e Maria 
Aparecida Paoliello, que anos depois 
a convidariam para integrar o Conse-
lho de Administração da Associação. 
“Sou muito grata à Câmara por tudo 
que ela me proporcionou em termos 
de carreira e pelos grandes amigos 
que fiz lá”, conclui.

Lugar de trabalho e de amigos
Diva relembra com carinho da trajetória 

como servidora da Câmara

Durante muitos anos, a rotina de 
Diva foi Câmara de manhã, ad-
vocacia à tarde, estudos à noite. 
Tudo isso conciliado à criação da 
filha pequena. Desde a aposenta-

doria, em 2013, a prioridade é qua-
lidade de vida. “Meu tempo hoje é 
para assistir minha mãe, participar 
das atividades da Assemp, cuidar 
do meu cachorrinho”, ressalta.

DIMINUINDO O RITMO

MARIA LUZIA DUARTE
13/12/1940        11/02/2021

ZULEIKA AVELINO DOS SANTOS
07/09/1930        15/01/2021
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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

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.

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

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Faça terapia sem sair de casa. 
Atendimento on-line. Desconto para 
associados e familiares.
NILZA – 98661-5851

VENDE-SE
Terreno de 25 mil m² no loteamento Fazen-
dinhas Cachoeira do Choro (BR-040 indo 
para Curvelo). Sossego e verde, próprio para 
descanso. Aceito vender mínimo 5 mil m².
ROSANA – 99626-5268

EXCURSÕES
Caldas Novas o ano todo. Promoção 
em março por R$850,00.
DENISE – 99853-2876

LIVRO
“Textos e contextos através dos tempos”, de 
Isidro Passos. Melhores textos e poesias da 
literatura de Portugal e Brasil. Dicas de reda-
ção e como falar em público. R$ 75,00. 
ISIDRO – 3444-8089

ODONTOLOGIA
Clínica geral, clareamento, ortodontia, 
implantes, próteses, odontopediatria, 
radiologia. Descontos p/ associados e 
familiares. 
ANA LUÍZA – 4101-9428 / 99911-8196 


