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Mais um fim de ano se aproxima e é 
de praxe fazermos aquele tradicio-

nal balanço de como foi o nosso 2022: 
carreira, família, saúde, relacionamen-
to, conquistas pessoais etc. Pelas capas e 
principais reportagens do Jornal da As-
semp, também conseguimos fazer nosso 
próprio retrospecto.

No início do ano, a Covid-19 ainda 
era um assunto muito forte, tanto que 
foi tema das capas das edições de feve-
reiro e março: uma homenageando o 

heroico trabalho das equipes de enfer-
magem que atuaram na linha de frente 
e outra tratando dos desafios do retorno 
às aulas presenciais. O ambiente escolar 
ainda foi tema do nosso jornal de maio, 
em que discutimos o racismo nas ins-
tituições de ensino, e de setembro, que 
tratou do reajuste salarial para os servi-
dores da Educação que “esqueceu” dos 
aposentados.

Aposentadoria, inclusive, também é 
outro assunto recorrente no Jornal da 

Assemp (na página aqui ao lado, por 
exemplo): na edição de junho trouxemos 
uma entrevista com a gestora do Jurídico, 
Marcele Fernandes, tratando especifica-
mente de planejamento previdenciário. 

Nossas outras edições ainda abor-
daram assuntos universais como saú-
de, paz, fraternidade e solidariedade. 
Alguns dos elementos que, esperamos, 
abundem em 2023! Bom fim de ano!

Boa leitura.

NOSSA RETROSPECTIVA
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“Espero que neste novo ano você cometa erros. Porque se você está 
errando, você está tentando coisas novas, aprendendo, vivendo, mu-

dando seu mundo. Cometa seus erros. No próximo ano e para sempre”.
Neil Gaiman, autor britânico

Frases e pensamentos de grandes 
autores para estimular 

a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Ao que tudo indica, a votação da re-
forma da Previdência Municipal 

(prevista no Projeto de Lei 434/2022 e 
na Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
5/2022) ficará para 2023. Após a reali-
zação de uma audiência pública na Câ-
mara Municipal no dia 16 de novem-
bro e da mobilização dos sindicatos, 
a PBH optou por não tentar acelerar 

a aprovação das mudanças neste ano. 
Quem garantiu esse posicionamento 
da Prefeitura foi o vereador Wander-
ley Porto, vice-líder de governo na 
Câmara, em reunião com represen-
tantes do Sindibel e Sind-REDE/BH. 
Segundo o parlamentar, prazos regi-
mentais serão solicitados para que 
haja tempo de discussão entre a PBH 
e as categorias antes de os textos se-
guirem suas tramitações.

Os sindicatos reclamam que a pro-
posta apresentada pela Prefeitura é 
mais rígida que aquelas aprovadas 
nas esferas estadual e federal. Primei-
ro por não prever aumento da alíquota 
patronal, e segundo porque o cálculo 
do benefício se baseia na média de 
todas as remunerações, o que tende 
a diminuir o valor da aposentadoria.

A Prefeitura afirma que a reforma ge-
raria uma economia de R$1 bilhão aos 
cofres municipais nos próximos cinco 
anos. Sobre o aumento da alíquota 
patronal, o subsecretário de Gestão 
Previdenciária e da Saúde do Segura-
do, Gleison Pereira de Souza, afirmou 
que essa medida teria impacto direto 
no bolso dos cidadãos da capital. 

O QUE DIZEM AS 
ENTIDADES

O QUE DIZ A PBH

Reforma da 
Previdência 
ficará para 

2023
Mobilização das categorias 

foi essencial para paralisação 
da proposta
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As doações podem ser dire-
cionadas à sede do Sopão 
Solidário: r. Mário Filho, 400 – 
Aparecida. Quem preferir tam-
bém pode entrar em contato 
pelo (31) 99228-2884 ou pelo 
perfil do Instagram @sopao.s. 

QUER AJUDAR?

Na Prefeitura de Belo Horizonte a 
Ouvidoria e a Corregedoria são 

órgãos que integram a estrutura da 
Controladoria-Geral, órgão central 
de controle responsável pela orienta-
ção, vigilância e correção do exercí-
cio da função administrativa.

À Ouvidoria compete receber e dar 
encaminhamentos às denúncias, recla-
mações e sugestões relativas aos servi-
ços e atividades prestados pelos órgãos 
e entidades da administração, além de 
transmitir as soluções que forem da-
das, sem substituir os canais específi-
cos de atendimento de solicitação de 
serviço de cada órgão. Deve também 
ser acionada quando o cidadão não 

obtiver resposta à sua solicitação.
A Ouvidoria também é responsá-

vel por elaborar, planejar e coorde-
nar ações para a melhoria dos fluxos 
internos de trabalho dos diversos ór-
gãos municipais, quando estiver en-
volvida a participação dos munícipes.

Já à Corregedoria compete reali-
zar sindicâncias, investigações e in-
quéritos administrativos, emitindo 
parecer sobre propostas de aplica-
ção de penalidades e opinando sobre 
recursos, tudo em procedimentos 
estruturados que tratam de maté-
ria disciplinar, ou seja, decorrentes 
da ação do servidor no exercício das 
atribuições do seu cargo.

Qual a diferença entre 
Ouvidoria e Corregedoria na PBH?

O setor Jurídico da Assemp já abriu sua agenda para consultas em 2023. 
Interessados podem entrar em contato pelo 3237-5040.

ATENDIMENTO JURÍDICO 2023

Segundo dados da Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e Segu-

rança Alimentar e Nutricional, mais de 
33 milhões de pessoas passam fome 
no Brasil. Essa situação catastrófica 
deveria ser motivo de preocupação (e 
ação) o ano inteiro, mas chama ainda 
mais a atenção nesse período de festas 
de fim de ano, geralmente marcadas 
pela fartura das ceias.

Em Belo Horizonte – e em todo o 
país – são muitos os grupos de vo-
luntários que promovem ações so-

ciais durante todo o ano, mas que 
redobram os esforços na época de 
Natal, para levar um pouco de ale-
gria, dignidade e comida no prato 
para quem mais precisa.

Um desses grupos é o Sopão Soli-
dário, que distribui refeições todas as 
quartas na praça Hugo Werneck, na 
região hospitalar da capital. Para o 
Natal deste ano, o grupo está promo-
vendo duas ações distintas e está anga-
riando doações para ambas. Contribua 
e faça deste um Natal mais solidário!

NATAL 
SOLIDÁRIO
Grupo busca doações para 

promover ações sociais neste 
fim de ano em BH

NATAL DAS CRIANÇAS
Distribuição de brinquedos,  
guloseimas e livros de literatura  
infantil para crianças na região  
do Barreiro.

NATAL SOLIDÁRIO DE RUA
Distribuição de panetones e  
lanche reforçado para pessoas  
em situação de rua.

11.12 – 08H

14.12 – 19H45
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NOTAS

Equipe de podologia capacitada

A equipe de podologia da Assemp, formada pelas profissionais Jac-
queline Costa, Dione Miriam e Silvana Dias, participou da Conven-
ção Nacional da Podologia, realizada nos dias 06 e 07 de novembro, 
em Belo Horizonte. O evento foi promovido pelo Portal do Podólogo 
e teve como objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais a 
partir da apresentação de novas tecnologias e métodos. 

Pagamento do 13º salário

A Prefeitura de Belo Horizonte pagará a segunda parcela do 13ª salá-
rio a todo o funcionalismo no dia 20 de dezembro. Serão beneficiados 
os 46 mil agentes públicos e os 20 mil aposentados e pensionistas 
municipais. Segundo a PBH, o valor destinado a esse fim será de R$ 
173 milhões. A primeira parcela do 13º foi paga em 20 de julho.

TODO MÊS UMA CURIOSIDADE PARA OS LEITORES DO JORNAL DA ASSEMPVOCÊ
SABIA ?

Papai Noel no shopping, casas enfeitadas, trocas de presentes... Você sabe de onde surgiram as tradições de Natal 
que conhecemos hoje em dia? 

• Troca de presentes: A tradição é uma referência aos três Reis Magos que, segundo 
as escrituras, presentearam o menino Jesus logo após o seu nascimento.

• Presépio: Consta que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, 
na Itália, no ano de 1223.

• Papai Noel: Embora sua origem histórica esteja ligada ao bispo cristão São Nicolau de 
Mira, conhecido por distribuir presentes para crianças pobres, a imagem que conhecemos 
hoje é bem mais recente. Sua primeira “aparição” foi no poema publicado por Clement 
Clarke Moore, no século XIX. Nas décadas de 1920 e 1930, a Coca-Cola usou a figura do 
velhinho em vermelho em campanhas publicitárias e difundiu sua imagem pelo mundo.

A origem de tradições natalinas
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e um excelente 2023!e um excelente 2023!

O ano de 2022 foi de muita alegria e conquistas. Alegria por termos conseguido superar a Covid-19, 
graças ao empenho de milhares de nossos servidores que trabalharam na linha de frente, enfrentando 
riscos, mas com a certeza de que faziam a sua tarefa para salvar vidas. Viramos essa chave e estamos 
trabalhando para passar para a população que queremos uma Belo Horizonte mais feliz, pelo que po-
demos oferecer à população em saúde, educação, segurança, opções de lazer e outros tantos serviços.

Assumi a Prefeitura em março e lançamos grandes desafios para os nossos servidores, que têm 
correspondido plenamente. Um muito obrigado a todos. Sinto orgulho de participar desse time. 
Desejo a cada um de vocês e seus familiares um feliz Natal, cheio de alegria, esperança e ânimo 
revigorado para enfrentarmos os desafios de 2023.

Os últimos anos têm sido bastante difíceis para todos nós. Tivemos que conviver com a pandemia, a perda 
de pessoas queridas e diversas crises: econômica, social e mesmo política. Neste contexto, datas como o 
Natal e o início de um novo ano são importantes para nos estimular a ter um olhar para dentro. Avaliar tudo 
que já passou e projetar o que desejamos para o futuro. Por isso, mais que só desejar boas festas, convido 
a todos para que busquem rever a caminhada feita até agora e escolham como metas futuras o equilíbrio 
psicológico, o amor e muita fraternidade. Talvez seja necessário a busca de bons profissionais, nas mais 
diversas áreas, para que os ajudem a chegar a isto. Aqui na Assemp temos vários e das mais diversas es-
pecialidades. Outra sugestão que deixo é a leitura. Contem com a nossa rica biblioteca para isto. Também 
é possível encontrar muita coisa boa no universo virtual. Basta saber pesquisar. Deixo na página seguinte 
um texto que gostei bastante e que segue esta mesma proposta. Finalizando, o meu anseio é que tenhamos 
um ano mais justo e fraterno em 2023. Que haja muita paz em todos os corações. Boas festas!

FUAD NOMAN | PREFEITO DE BELO HORIZONTE

ANSELMO HORTA NASSIF | PRESIDENTE DA ASSEMP

ANA LÚCIA
FACILITADORA DE 
YOGA DA ASSEMP

ROSE SANTANA
SETOR FINANCEIRO 

DA ASSEMP

VIRGINIA 
TOLOMELLI
ASSOCIADA

ANA RITA 
ALBERGARIA
ASSOCIADA

Desejo ter mais dias de PAZ! 
Paz para nossa nação, Paz 
entre nosso povo, Paz entre 
familiares, Paz para conviver 
e viver a vida! Paz, Paz, Paz!

Um ano com mais paz e 
a esperança que o amor 

vencerá o ódio.  
Que possamos voltar 

a sorrir.

Muita saúde, paz e harmonia 
para o Brasil. Que possamos 
voltar a sonhar com um país 
sem fome, sem tanta desi-

gualdade.

Que 2023 seja de amor, saú-
de e paz para todos. União 
entre as famílias, viagens e 
muitas alegrias. E que Deus 

nos proteja.



Edição 328 | Dezembro de 20228

DICA DE LEITURA

A vida é feita de escolhas, mas uma decisão equivocada pode custar caro. Foi o 
que aconteceu com nossa protagonista Meghann Dontess: uma escolha errada lhe 
tirou tudo, inclusive o amor da irmã mais nova, Claire Cavenaugh. Meghann é uma 
advogada de sucesso, mas que deixou os próprios sentimentos de lado para se 
dedicar à carreira. Diferentemente da irmã, Claire vai se casar, e, enquanto a data se 
aproxima, ela se prepara para reencontrar a irmã. Um livro terno, cheio de reviravol-
tas e arrependimentos, mas, também, de muitas alegrias.

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

TEMPO DE REGRESSO
KRISTIN HANNAH

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

“Lembra-te, ó alma peregrina e tristonha, 
que eu sou tu e tu és eu. Por que olhas 

o infinito como a perscrutar a trajetó-
ria de tuas existências passadas ou 
a buscar a Luz sem fim, a Verdade 
Divina que te ilumina a ti, a mim, a 
todos os seres e a todas as coisas?

Por não haveres compreendido 
que eu sou tu e que tu és eu, esta 
Dor eterna que sentes em ti mes-
ma, é a própria Dor do Pai, vertida 
como lágrima, dentro do sacrário de 
teu Verdadeiro Eu.

Baixando contigo às regiões inferiores da 
matéria, Ele é obrigado a viver contigo e a sofrer con-

tigo; e, quando mesmo teu eu inferior houver 
saciado seus instintos bestiais no grande 

banquete da came, Ele contigo estará, 
contemplando o LOTO que, profa-

nado por tuas mãos impuras, está 
pendido no charco em que vives.

Mas até quando, alma irmã, 
quererás viver sem vida própria, 
oculta em tua imensa dor, amando 

sem amar, sentindo sem sentir, go-
zando sem gozar, pelo simples mo-

tivo de estares separada de ti mesma, 
que sou Eu? ”

Adjanir

Tu és eu

PARA REFLEXÃO
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Vencendo com 
artes

Mostra virtual já está disponível 
pelo site da Associação

O Núcleo de Convivência Social e Cultural da As-
semp traz, mais uma vez, a sua tradicional expo-

sição de artes, com o tema “Vencendo com Artes”.
A mostra, que neste ano será virtual, reúne as mais 

variadas técnicas, estilos e propostas, possibilitando 
uma ampla visão de arte em suas inúmeras possibili-
dades e linguagens plásticas de expressão.

As responsáveis pelas exposições, juntamente com 
suas turmas, são as facilitadoras Camila Otto, Carmen 
Couto, Maria Luiza, Nara Hauck e Suely Pimentel.

Para conhecer os trabalhos, acesse 
assemp.org.br.
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Quem enfrenta uma doença ou 
toma remédios de forma contínua 

sabe como é caro manter a medicação 
em dia. Pensando em ajudar pessoas 
que não têm condições de pagar pelos 
seus medicamentos, a assistente so-
cial Mara Santos criou o Projeto Social 
Farmácia em Movimento, em Ribeirão 
das Neves (MG). O objetivo é divulgar, 
recolher, doar e trocar remédios em 
condições de uso que estão parados 
em casa, além de descartar da forma 
correta o que não pode mais ser usado.

Tudo começou em 2014, com uma 
ação na justiça para conseguir me-
dicamentos para uma criança com 
câncer. A decisão demorou a sair e 

a criança, infelizmente, 
faleceu. Os medicamen-
tos, contudo, acabaram 
chegando a outro pacien-
te, em São Paulo. A partir 
daí a iniciativa foi crescendo 
e ganhando fama. Atualmen-
te Mara gerencia dois grupos de 
WhatsApp para conectar quem pre-
cisa de doação com quem tem remé-
dios sem uso. “As pessoas postam 
nos grupos fotos dos medicamentos 
disponíveis e quem precisa entra em 
contato, encaminha a receita médica 
e combina a entrega”, explica.

O projeto tem sede no bairro Ma-
ria Helena, em Ribeirão das Neves, e 

um ponto de apoio na própria casa da 
Mara, para coleta e entrega dos fárma-
cos. Além disso, diversos voluntários, 
incluindo farmacêuticos, também 
contribuem com a destinação das doa-
ções. “Desde 2014, já doamos mais de 
100 mil caixas e, mensalmente, ajuda-
mos cerca de 500 pessoas”, conclui.

A poliomielite – também popu-
larmente conhecida como pa-

ralisia infantil – é uma doença con-
siderada erradicada no Brasil. O 
último caso confirmado no país foi 
em 1989 e, cinco anos depois, a Or-
ganização Pan-Americana de Saúde 
(Opas) concedeu ao Brasil a certifi-
cação de área livre da doença.

Essa conquista se deu, primor-
dialmente, com massivas campa-
nhas de vacinação. Contudo, as 
quedas anuais nos índices de imu-
nização das crianças acenderam um 
alerta: a mesma Opas que declarou 
a pólio erradicada no país em 1994 
agora classifica o Brasil em alto risco 

de sofrer um novo surto da doença. 
A última campanha nacional 

de vacinação, encerrada no dia 24 
de outubro, ficou longe de atin-
gir a meta estabelecida. Por isso, 
se você é mãe, pai, avó, avô etc de 

alguma criança abaixo de 5 anos 
que ainda não tenha tomado va-
cina, leve-a até o centro de saúde 
mais próximo! A vacina é a forma 
mais eficaz de impedir que o vírus 
volte a circular no país.

Doação que salva
Projeto Social Farmácia em Movimento já destinou 
milhares de medicamentos a quem precisa

Quem tiver interesse em participar do projeto pode buscar pelo perfil @projetosocialfarmaciaemmovimen 
no Instagram ou entrar em contato pelo telefone (31) 99251-4145.

QUER CONTRIBUIR?

A vacinação é o único caminho
Crianças abaixo de cinco anos devem ser imunizadas contra a poliomielite

COBERTURA DA CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE 2022

Meta: 95%

Brasil: 67%

Minas: 81%

Belo Horizonte: 78%
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SOCIAL

É muito lindo se deparar com uma mulher grávida! Olhos sensíveis veem 
mais do que uma nova vida sendo gerada, podemos ver a essência da 
criação e a mão divina do Criador. Na gravidez há encantamento, mistério 
e mística. Não é à toa que o filho de Deus resolveu que chegaria até nós 
passando por este processo de muito amor. 

É Natal, um novo ser está por chegar, a vida se faz presente e demonstra 
o seu eterno renovar, a esperança brota em nossos corações. A estrela de 
Belém sinaliza a chegada do menino Deus. Que todas as gentes voltem o 
seu olhar para este mistério de amor. Que a esperança renasça no meio de 
nós e que a magia do Natal tome conta de todos os corações. Boas festas!

Texto do gestor de Comunicação, José Almir, e foto da Deisiane, do 
setor de arquivo da Assemp

Olha só essa elegância! Essa fofura celebrando 
a chegada do Natal ao lado dos papais é o 
pequeno Otto, de um ano e três meses. Ele é 
filho da Alessandra e do Geterson von Randow, 
analista de Comunicação da Assemp. 

Os primeiros debates sobre o voto feminino no Bra-
sil tomaram força antes da promulgação da Consti-

tuição de 1824. Em 1832, Nísia Floresta publicou o livro 
“Direito das mulheres e injustiças dos homens”, obra que 
evidenciou o mito da superioridade masculina e defendia 
direitos iguais entre homens e mulheres.

Em 1880 foi promulgada a Lei Saraiva, que estabele-
cia que todo brasileiro com diploma científico teria di-
reito ao voto, o que possibilitou que a cientista Isabel de 
Souza Mattos reivindicasse na justiça esse direito.

Ao longo das décadas seguintes, a batalha das mulhe-
res pelo direito ao voto prosseguiu, mesmo enfrentando 
forte resistência. O Rio Grande do Norte, em 1927, foi o 
primeiro estado a aprovar o voto feminino. Em 1932, foi 
aprovado novo Código Eleitoral, que determinou que o 
voto seria obrigatório e secreto, sem distinção de sexo. 
Mas vale ressaltar que o direito estava restrito às mulhe-
res alfabetizadas, com renda própria ou com autorização 
do marido. Tais restrições excluíam do processo político, 
sobretudo, as mulheres negras. Em 1965, ocorreu nova 
modificação no Código Eleitoral, garantindo finalmente 
igualdade de direito do voto feminino ao masculino.

É necessário celebrar os inúmeros avanços alcança-
dos nos direitos das mulheres ao longo do tempo, no en-
tanto, mesmo as mulheres representando mais de 50% 
do eleitorado, ainda assim elas são a minoria nos cargos 
políticos. Isso demonstra que a luta por equidade de di-
reitos ainda será longa.

Luciana Brunelli 
Assistente social 
da Assemp

A luta feminina pelo direito ao voto

ARTIGO
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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 dependentes de associados.

VENDE-SE
Terreno para sítio com poço artesiano e luz. 
Loteamento Fazendinhas, em Cachoeira 
do Choro, distrito de Curvelo.
ROSANA – 99626-5268

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

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

CALDAS NOVAS
Caldas Novas com saídas mensais! 
Preços promocionais.
DENISE – 3491-3028 / 99853-2876

ALUGO
Loja de 45m² com cozinha, armário e banheiro. Ótima 
para escritório, salão de beleza, Pilates etc.
SÔNIA –97538-0060

VIAGENS
Lançamento Itália em set/23! Vagas limitadas! Janeiro: 
Lambari c/ parque aquático 19 a 22/01. Últimos pacotes 
Portugal/Espanha de 22/03 a 05/04.
IZÔNIA – 98813-8864

HAIR STYLIST
Faço tranças tiaras, nagô, boxeadoras, box braids, 
entre outros modelos. Agende seu 
horário. Instagram @luciaatrancista.
LUCIA – 98729-0928

EXCURSÕES
Porto Seguro 16 a 22/01. Hotel na praia c/ café: 
R$1.645,00. Thermas dos Laranjais-SP 06 a 11/01. 
Resort de luxo c/ café e jantar: R$1.690,00.
LUCI - 99443-2422

TERAPIAS
Terapias Holísticas: Barras de Access, Reiki, Constela-
ção Familiar, atendimentos personalizados. Interessados 
entre em contato pelo WhatsApp.
MÁRCIA – 99147-5748

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE
Agora na palma de sua mão, atendimento on-line. 
Informações e agendamento pelo WhatsApp.
NILZA – 98661-5851 

CONTROLE DE PRAGAS
Controle de cupins, baratas, traças, formigas e 
roedores em qualquer ambiente.Orçamento sem 
compromisso. Produtos inócuos à saúde 
humana e de animais domésticos.
ARNALDO – 98826-5225

ALUGA-SE
Moradia de fundos, 2 qtos, sem garagem. Apto 2 qtos 
com 1 vaga de garagem. Ambos na rua Domingos Ro-
cha, Nova Suiça, próximo de ônibus e escolas.
CLEIA
99203-2143

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


