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Pelo segundo ano seguido, as co-
memorações do Mês do Servidor 

na Assemp ocorrerão de forma remo-
ta. Apesar de as perspectivas em rela-
ção à pandemia serem mais positivas, 
especialmente com o avanço da vaci-
nação, fato é que o momento ainda 
pede cautela. 

Mas se o abraço terá que esperar 
mais um pouquinho, a programação 
preparada pela Assemp para celebrar 
os servidores não deixará em nada a 

desejar na comparação com os even-
tos presenciais já realizados. Pelo 
contrário: este ano reserva grandes 
novidades!

Uma delas é que a programação 
não foi elaborada apenas para os 
associados, mas também por eles! 
Várias das oficinas e palestras se-
rão conduzidas por associados, que 
terão a oportunidade de explorar e 
compartilhar seus variados talentos 
e conhecimento.

Nesta edição do Jornal da Assemp 
os leitores poderão conferir a progra-
mação completa do Mês do Servidor, 
se inteirar sobre os sorteios que ocor-
rerão e, também, curtir outros conteú-
dos, como a entrevista com o presiden-
te da “Ação Solidária às Pessoas com 
Câncer” e se informar sobre seus direi-
tos quando ocorrem cobranças indevi-
das por serviços não contratados.

Boa leitura.

VEM AÍ O MÊS DO SERVIDOR 2021
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“Se você está comprometido em mudar sua vida, encontrará um 
jeito. Se não está, encontrará uma desculpa.”

Jen Sincero, escritora e coach norte-americanaFrases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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O Outubro Rosa é o mês de cons-
cientização sobre o câncer de 

mama, talvez uma das campanhas 
mais conhecidas e difundidas atu-
almente. Mas conscientização se 
faz o ano inteiro, como alerta o pre-
sidente da entidade Ação Solidária 
às Pessoas com Câncer (Aspec), 
Marcelo Pedroso.

Com a campanha do Outubro 
Rosa cada vez mais difundi-
da, como você avalia o nível de conscientiza-
ção da população hoje?

Já tivemos muitos avanços, especialmente no 
combate ao câncer de mama, mas é importante 
sempre salientar que a prevenção é algo para o ano 
todo, não somente no mês de outubro. O diagnósti-
co precoce é essencial!

Em quais aspectos ainda podemos avançar?
Temos o que chamamos de ano arco-íris, com 

cada mês dedicado a algum tipo de câncer, mas, 
infelizmente, alguns ainda não recebem a devida 
atenção. Devemos estar sempre atentos a qualquer 
alteração em nosso corpo e deixar de lado o pen-
samento do “isso não é nada”. Temos, hoje, trata-
mentos bastante avançados – ainda que haja dis-
crepância entre o atendimento público e privado –, 
mas o que falta mesmo é prevenção e diagnóstico 
precoce.

Qual o papel da Aspec?
Hoje atendemos 46 famílias 

com cestas básicas, fraldas geri-
átricas e dietas integrais. Ofere-
cemos, ainda, atendimento psico-
lógico, jurídico e nutricional para 
pacientes oncológicos. E temos 
nossa frente de luta por mudan-
ças em políticas públicas, atuan-
do na Câmara Municipal de BH e 
na Assembleia Legislativa.

INFORME PUBLICITÁRIO
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NOTA

Golpes na vacinação

A PBH divulgou um alerta sobre golpes re-
lacionados à vacinação em domicílio contra 
a Covid-19. A orientação é que os morado-
res da capital não recebam nenhuma pessoa 
que diga ser da Prefeitura sem o horário estar 
marcado e sem a devida identificação. O Mu-
nicípio também ressalta que não envia códi-
gos para celulares solicitando confirmação ou 
senhas de qualquer natureza. Todas as infor-
mações sobre a vacinação podem ser obtidas 
no portal pbh.gov.br.  

“Conscientização se faz o ano todo”
Outubro Rosa é essencial, mas não pode ser ato isolado

A Ação Solidária às Pessoas com Câncer é uma entidade 
sem fins lucrativos mantida por doações de pessoas físi-
cas. Você pode saber mais sobre o trabalho desenvolvido 
e como ajudar acessando o site aspecsolidaria.org.br ou o 

perfil no Instagram: @aspecsolidaria. 

SOBRE A ASPEC
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As cobranças incluídas pelas ope-
radoras de forma indevida na fa-

tura, por meio dos chamados “serviços 
adicionais”, como aplicativos pagos de 
música, jogos, notícias, cursos, horós-
copos, seguros e afins, são fonte das 
maiores queixas dos consumidores. 

O Código de Defesa do Consumidor 
proíbe expressamente o fornecimento 
de serviços sem solicitação prévia (art. 
39, III) e garante o direito básico dos 
consumidores à informação clara e 
adequada sobre os diferentes produ-
tos e serviços contratados (art. 6º, III). 
Qualquer consumidor cobrado por 
quantia indevida tem direito à devolu-

ção em dobro com acréscimo de cor-
reção monetária (CDC, art. 42).

Ao identificar uma cobrança 
indevida em qualquer relação 
de consumo, entre em contato 
com o Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC) para registro 
de reclamação e anote todos 
os protocolos de atendimento. 
Caso a solução não seja satis-
fatória ou esteja se sentindo 

“enrolado”, registre uma reclamação 
na agência reguladora, no Procon e 
também no site consumidor.gov.br.

O portal consumidor.gov.br, ide-
alizado e mantido pelo Ministério da 
Justiça em parceria com os Procons 
do Brasil, permite que a população in-
teraja com as empresas para solucio-
nar problemas envolvendo relações de 
consumo, como questões bancárias, 
transporte aéreo e terrestre, pacotes 
de turismo, telecomunicações, planos 
de saúde etc. O serviço é gratuito e, 
segundo informações do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, tem sido efi-
caz em 80% das reclamações.

Se nada disso funcionar, entre em 
contato com o Setor Jurídico da As-
semp e agende um horário para aná-
lise da sua demanda.

NOTÍCIAS JURÍDICAS

Cobrança indevida 
de serviços não contratados

INFORME PUBLICITÁRIO
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O servidor que deseja se tornar as-
sociado da Assemp não precisa 

mais ir até a sede ou solicitar a pre-
sença de um representante da Asso-
ciação em seu local de trabalho. Todo 
o procedimento pode ser feito on-line, 
pelo site www.assemp.org.br. 

Além de proporcionar autono-
mia ao servidor, que pode escolher 
quando e onde irá fazer a adesão, o 
procedimento também garante mais 
segurança, já que ainda vivemos um 
período de pandemia. 

Se você tem algum colega servidor 
que deseja se associar à Assemp, dê 
essa dica para ele! 

Adesão online: associe-se 
sem sair de casa

Servidores que desejam se associar à Assemp 
podem fazer todo o procedimento on-line

Caso tenha alguma dúvida, basta 
entrar em contato pelo  

WhatsApp 3237-5026 ou pelo e-mail  
relacionamento@assempbh.org.br

*A única forma de pagamento da mensalidade disponível para quem se associa pelo site é via boleto. Quem quiser optar pelo 

débito automático ou desconto em folha deve agendar um horário presencial via WhatsApp 3237-5026 ou pelo e-mail relaciona-

mento@assempbh.org.br.

• Acesse o site  
www.assemp.org.br;

• No canto superior direito,  
clique em “Associe-se”;

• Preencha os campos do formulário, 
anexe os documentos e clique em 
“Finalizar Cadastro”;

• Pronto! Agora basta aguardar um 
e-mail de confirmação de sua adesão. 
Cheque sempre a caixa de spam para 
certificar-se do recebimento do e-mail.

PASSO A PASSO DA  
ADESÃO ON-LINE:

BH
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05/10 – 17h
Planejamento 
Previdenciário,  
com o Presidente do 
Instituto de Estudos 
Previdenciários (IEPREV), 
Roberto de Carvalho 
Santos - YouTube

13/10 – 16h
A arte de criar e contar 
histórias, com as 
associadas Tatiane Moreira 
e Luiza Carmélia - Zoom

14/10 – 17h
Respeito à diversidade 
no ambiente escolar, com 
a associada Marta Helena 
dos Reis - Zoom

15/10 – 17h
Projeto de inclusão à 
arte para alunos, com os 
associados Eduardo  
de Morais e Patrícia 
Aparecida - Zoom

18/10 – 17h
Tarde Musical,  
com o cantor Adriano 
Fernandes - YouTube

19/10 – 17h
Empreender: por onde 
começar?, com a especialista 
Patrícia Giudice - YouTube

20/10 – 16h
Bem-estar e equilíbrio no 
relacionamento familiar, 
com a associada Viviane 
Chiericatti - Zoom

21/10 – 15h
Café Filosófico – Um olhar 
sobre si mesmo e o poder 
de transformação, 
com os psicólogos da 
Assemp – YouTube

21/10 – 17h
Desconstrução e reconstrução 
da autoimagem, com a 
associada Karen Ramos - Zoom

22/10 – 13h
Oficina de Xadrez, com 
Athus Pinheiro - Zoom*
*Para esta atividade será necessária a 

inscrição prévia

25/10 – 17h
Qualidade de vida no 
trabalho: viva sua melhor 
versão, com a associada 
Gesiene Aparecida - Zoom

26/10 – 17h
Medicina chinesa e as 
emoções humanas, 
com os acupunturistas da 
Assemp - YouTube

27/10 – 17h
Tarde Musical,  
com o cantor Davi da 
Figueira - YouTube

28/10 – 17h
Bem-estar: escolhas que 
fazemos, com a fisioterapeuta 
Fabiane Pacífico - Zoom
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Exemplos:

• Ele dança muito mal. (Ele dança muito bem.)

• Ela passou mal a noite toda. (Ela passou bem a 
noite toda.) 

• Ele é um mau dançarino. (Ele é um bom dançarino.)

• O lobo mau surpreendeu a vovó. (O lobo bom  
surpreendeu a vovó.)

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

Mau ou mal

NOSSA LÍNGUA

Mau é um adjetivo, enquanto mal geralmente é utilizado como advérbio (apesar de também poder vir como substan-
tivo ou conjunção). Mas o melhor macete para não confundir é substituir pelo termo oposto: mau é o contrário de 
bom, enquanto mal é o contrário de bem. 

Atendimentos presenciais
com agendamento prévio

Relacionamento com o associado 
segunda a sexta - 10h às 15h 3237-5026

Atendimento geral 
segunda a sexta - 10h às 15h

3237-5000 
98476-8200

Biblioteca 
segunda a sexta - 10h às 15h 3237-5014

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

Jurídico
segunda a sexta - 08h às 17h 3237-5040
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Ainda faltam três meses para o encerramento do ano, mas a Associação já está planejando 
o seu 2022. O Jornal da Assemp conversou com os gestores para saber como seus setores 
lidaram com as restrições da pandemia e quais são as perspectivas para o próximo ano.

2022 é logo ali
O planejamento dos setores da Assemp para o próximo ano

"Quanta saudade! Temos atravessado tem-
pos difíceis e a interatividade pelas mídias 
sociais foi a forma que encontramos para 
estarmos juntos. Estamos planejando o re-
torno presencial das atividades e em breve 
estaremos de volta, de forma segura e den-
tro das orientações dos protocolos sanitá-
rios. Continuem resistindo com bravura, pois 
com paciência e compreensão logo podere-
mos nos reunir. 'A luz no fim do túnel come-
ça a brilhar'... Abraços fraternos!

"O Setor Administrativo está projetando o 
retorno em 2022 de forma a atender com 
segurança os associados e colaboradores.  
A princípio o trabalho terá escalonamento de 
colaboradores no Atendimento Geral e RH. 
Em outras áreas do Administrativo o atendi-
mento será presencial e, no decorrer do ano, 
após análises do andamento da pandemia, 
serão feitas alterações se necessárias. O ob-
jetivo será sempre o bem-estar dos associa-
dos e colaboradores, principalmente no que 
tange a segurança referente à Covid-19.

"O setor financeiro continuará procurando 
meios e métodos para garantir a saúde fi-
nanceira da Assemp e honrar os compro-
missos assumidos, inclusive porque isso 
repercute diretamente no dia a dia do asso-
ciado. Também, como já é de praxe, conti-
nuaremos dando todo o subsídio necessá-
rio para que a Presidência realize as nego-
ciações com os planos de saúde e outros 
parceiros, tendo como meta conseguir os 
menores índices de reajuste e excelência 
nos serviços e produtos ofertados.

ELIZABETH ALVES LIMA - Gestora do Núcleo de Convivência

RAQUEL RIBEIRO - Gestora Administrativa

SANDER CEZARIO - Gestor Financeiro

"O setor de TI da Assemp segue investindo 
em ferramentas e equipamentos para que 
todos os demais setores possam continu-
ar realizando atendimentos aos associados 
de forma remota, com eficiência e qualida-
de. Também estamos elaborando novas 
funcionalidades para a Área do Associado, 
a fim de oferecer mais comodidade, segu-
rança e novos serviços aos associados.

Durante a quarentena o judiciário conti-
nuou ininterruptamente e os associados 
se depararam com novas demandas, 
algumas, inclusive, decorrentes desse 
período. Somado a isso, tivemos ino-
vações legais, como as adequações 
impostas pela Lei Geral de Proteção de 
Dados, e passamos a oferecer, ainda, o 
Planejamento Previdenciário também na 
área do RGPS (celetistas). Para 2022, o 
projeto é continuar aprimorando e am-
pliando nossos atendimentos, manten-
do o trabalho híbrido e possibilitando 
ao associado atendimentos presenciais 
e on-line. Além disso, outro provável 
grande desafio a ser enfrentado será a 
Reforma Previdenciária municipal."

O setor de Comunicação e Ouvidoria atuou 
ativamente em todo o período pandêmico, 
e não será diferente no 'novo normal'. Te-
mos diversos canais abertos para que os 
associados falem conosco além, claro, de 
todo material que continuaremos a dispo-
nibilizar, sempre com a parceria dos de-
mais setores. Internamente, estamos nos 
especializando cada vez mais para que 
os associados, mesmo quando não pu-
derem estar próximos de nós, continuem 
se sentindo por perto. Também estaremos 
atentos aos conteúdos produzidos para as 
mídias sociais e Jornal da Assemp, a fim 
de que sejam efetivamente de interesse de 
todos os servidores municipais."

Com a ocorrência da pandemia, experi-
mentamos novas formas de atendimento, 
tanto nas atividades individuais, como a 
Psicologia, quanto nas atividades cole-
tivas. Essa experiência repentina com o 
atendimento remoto nos mostrou que é 
possível obter resultados positivos mesmo 
à distância. Assim, para 2022 teremos o 
atendimento híbrido, possibilitando aten-
dimentos presenciais e também remotos, 
de acordo com a disponibilidade da agen-
da e do associado, reduzindo cada vez 
mais o absenteísmo e, também, atingindo 
um número maior de associados."

VICTOR OLIVEIRA - Gestor de TI

MARCELE FERNANDES - Gestora Jurídica

JOSÉ ALMIR - Gestor de Comunicação e Ouvidoria

KEILA BELLI - Gestora do Espaço Viver Bem

"

"

"
"

"

"

"
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DICA DE LEITURA

A fama do principal romance de Dino Buzzati (1906-1972) provém tanto da 
paisagem formal da narrativa, quanto de seu significado oculto. O oficial 
Giovanni Drogo é enviado a uma fortaleza fronteiriça sobre a qual pendem 
ameaças vagas, mas obsessivamente presentes. Essa ameaça obscura 
desperta profundas questões existenciais na vida do oficial, como: a se-
gurança em contraposição à liberdade ou a frustração das expectativas de 
grandes feitos que acabam não se realizando. Um livro sempre atual.

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

O DESERTO DOS TÁRTAROS
DINO BUZZATI

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

NOTA

Errata – Plano de Saúde Intermédica

Conforme anunciado na última edição do jornal, o plano de saúde Vitallis agora faz parte do Grupo 
Notredame Intermédica. Ao contrário do divulgado em nota na página 11, contudo, o Hospital Mater 
Dei não faz parte da rede credenciada nos planos ofertados pela operadora aos associados da As-
semp. Pelo equívoco, pedimos desculpas.
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NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 20 de 
setembro, aos 94 anos, 
Maria Borges Abbud, 
mãe da associada Ma-
ria de Fátima Abud. Era 
natural de União de Ca-
eté-MG. Deixa 12 filhos 
e uma filha falecida.

"Querida Mamãe, des-
canse. Saudades eter-
nas de todos os seus."

"Homem do mais alto ga-
barito, natural da cidade 
de Corinto-MG. Pessoa 
do bem, confiabilidade a 
toda prova. Esposo, pai e 
avô maravilhoso. Deixa-
rá, além da eterna sau-
dade, seu legado de ca-
ráter e carisma por onde 
passou. Nosso obrigado 
e até um dia. Descanse 
nos braços do Senhor..."

Homenagem da esposa 
Melânia, dos filhos, dos 
quatro netos, das noras 
e genro. 

MARIA 
BORGES ABBUD

20/06/1927         
20/09/2021

ADELINO 
DO CARMO PEREIRA

17/03/1947          
17/09/2021

NOTA

Extinção da BHTrans

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno, no dia 27 de setembro, o Projeto 
de Lei que extingue a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). A proposta é 
que o órgão seja substituído por uma nova estrutura, chamada de Superintendência de Mobilidade do 
Município de Belo Horizonte (Sumob). O PL, agora, segue para a sanção do prefeito Alexandre Kalil.

"Costumamos dizer para as pessoas que atendemos no 
departamento que, na maioria das vezes, o poder judici-
ário não acompanha a ansiedade, necessidade ou urgên-
cia da parte que está demandando.”

"O Setembro Amarelo iniciou-se em 2015 e teve como 
influência o caso real de suicídio de um jovem, há cerca 
de 20 anos. A campanha se deu através de um ato dos 
amigos e da família, que decidiram entregar pulseiras e 
bilhetes amarelos para as pessoas. A cor amarela tam-
bém é uma forma de alerta.”

"Pelo valor homologado pelo juiz vai ser formado um títu-
lo de crédito. Se ele for menor que o limite de R$6.433,57 
é formado um ofício com o nome de RPV ou requisitório 
de pequeno valor. Se for homologado um crédito supe-
rior ao valor limite do RPV, mesmo que seja um centavo 
superior, é determinada a expedição de um precatório, 
que cumpre alguns passos para ser formado, cadastrado 
e entrar na fila de recebimento.”

"As pessoas ainda acham que falar sobre suicídio enco-
raja outras pessoas ao ato. Porém, falar ainda é a melhor 
solução. A gente precisa levar ao conhecimento das pes-
soas a importância da conscientização e quebrar esse 
tabu. As pessoas precisam saber o que fazer para evitar, 
onde e como procurar ajuda.”

Mariana Elisa, advogada da Assemp

Raphael Duarte, psicólogo da Assemp

Bárbara Luiza, advogada da Assemp Daniane Sousa, analista de RH da Assemp e bacharel 
em Psicologia

14.09. Desvendando o pagamento  
 de precatórios e RPVs

21.09. Setembro Amarelo – Mês de  
 Prevenção ao Suicídio
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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.

CONTROLE DE PRAGAS
Livramos qualquer ambiente de baratas, cupins, tra-
ças, formigas e ratos.Produtos sem cheiro e inofensi-
vos à saúde humana e de animais domésticos.
ARNALDO - 98826-5225

SALGADOS
Faço pão sírio, salgados, comidas e pastas árabes.
MANIRA – 99420-0955

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

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

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

VENDO/TROCO
Casa no Saudade por apto no Nova Suissa. 
Casa ampla, 2 qtos, 3 salas, cozinha, banheiro, 
2 vagas, quintal com área verde. 
Ótima localização e vista p/ reserva da Baleia.
IEDA – 98783-6871

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

PRAIA
Alugo apto em Piúma, andar térreo, 
200m da praia. Máximo 8 pessoas.
REGINA – 99103-3523

VIAGENS
Semana das Crianças em Paraty-RJ ou Caldas Novas. 
Feriadão 02/11 em Thermas dos Laranjais – Olímpia-
-SP. 03 a 15/01 Sul completo R$3.990,00.
LUCI – 99443-2422

LIVRO
"Textos e contextos através dos tempos", 
de Isidro Passos. Melhores textos e poesias 
da literatura de Portugal e Brasil. Dicas de 
redação e como falar em público. R$80,00.
ISIDRO – 3444-8089

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

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


