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Foram três longos anos de espera, mas 
as atividades do Mês do Servidor na 

Assemp, já tão tradicionais, finalmente 
estão de volta ao presencial! Não que 
as programações de 2020 e 2021 não 
tenham sido especiais, à sua maneira. 
Conscientes da gravidade do momento 
que a humanidade enfrentava e, tam-
bém, em reconhecimento aos esforços 
das equipes de todos os setores da As-
semp, os associados compraram a ideia 
do digital e não deixaram de aprender e 

se divertir com as atividades on-line.
Ahhh... mas somos obrigados a re-

conhecer: presencialmente é bem mais 
legal! Os corredores cheios, aquela 
movimentação de associados correndo 
de uma atividade para outra, tentando 
não perder nada, a emoção dos sor-
teios com tanta gente em volta! 

Para este ano preparamos um mês 
inteirinho de aulas, oficinas, lives, dan-
ças, massagens, dicas de alimentação, 
debates, enfim, tem para todos os gos-

tos! E, como também não poderia dei-
xar de ser, muitos brindes e prêmios 
para serem sorteados! Se você passar 
pela Assemp, pode retirar um envelope 
da sorte e, quem sabe, já levar para casa 
um prêmio instantâneo. Mas se você só 
poderá acompanhar as atividades on-li-
ne, sem problemas! Acesse o QR Code 
que deixamos lá na página 7 e faça seu 
cadastro para também concorrer!

Feliz mês do servidor!

ESTAMOS DE VOLTA!
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“A paz é a única batalha que vale a pena travar.”
Albert Camus, escritor franco-argelino e vencedor do prêmio Nobel de LiteraturaFrases e pensamentos de 

grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Nos dias 31 de agosto e 15 de se-
tembro o Departamento Jurídi-

co da Assemp organizou encontros 
com associados da área do Magistério 
para oferecer mais esclarecimentos e 
orientações sobre as medidas cabí-
veis em relação à Lei 11.381/2022. O 
texto, que trata do reajuste salarial 
dos servidores municipais da Educa-
ção, feriu o princípio da paridade ao 
conceder progressões a profissionais 
da ativa sem estender o benefício a 
aposentados e pensionistas que tam-
bém teriam direito.

A gestora do Jurídico, Marcele 
Fernandes, explicou que a Assemp 
está ajuizando ações individuais para 
os associados que se enquadrem nos 
requisitos e que desejem pleitear a 
questão judicialmente. “Vale desta-
car que a ação cabe exclusivamente 

para professores e professores da 
educação infantil cujas aposentado-
rias ou pensões tenham paridade”, 
esclareceu. Além disso, o associado 
deve possuir comprovante de resi-
dência de Belo Horizonte, uma vez 
que a Associação não acompanha 
ações em foros que não o da capital. 

Os interessados em ajuizar a ação 
devem procurar o Jurídico muni-
dos de toda a documentação exigida 
(veja no box).

Jurídico em ação pelos 
PROFESSORES

Aposentados e pensionistas do Magistério com 
paridade podem pleitear direito na justiça

Entre em contato com o  
Jurídico pelos números  

3237-5040 / 98477-5683.

DÚVIDAS?

• documento pessoal com foto; 
• comprovante de residência em 
Belo Horizonte, em nome próprio, 
atualizado; 
• histórico de progressões 
 profissionais ou classificação 
do servidor (código CA-02) que 
contenha as informações sobre 
progressões; 
• ficha financeira desde o início 
do ano de 2022;
• cópia do ato de publicação da 
aposentadoria; 
• cópia do certificado ou diploma 
do curso superior.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos funcionais po-
dem ser obtidos no Portal do 
Segurado, enquanto o ato de 
publicação da aposentadoria 
pode ser encontrado no Diário 
Oficial do Município.

Em tempos conturbados 
como os que vivemos, refor-

çar o compromisso com a paz é 
fundamental. Foi com essa mo-
tivação que associados e funcio-
nários da Assemp se reuniram, 
na manhã do dia 25 de setem-
bro, para uma caminhada par-
tindo do Marco Zero da Pampu-
lha. O “Passo a passo pela paz” 
foi promovido pela organização 
Brahma Kumaris – entidade não 
governamental voltada à trans-
formação espiritual – e contou 
com o apoio da Assemp.

Caminhada pela paz
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Começou a valer no dia 1º de agosto a 
Resolução nº 541/2022 da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
responsável pelo fim da limitação do 
número de consultas e sessões com 
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas. 

A medida se aplica aos usuários 
de planos de saúde com qualquer 
doença ou condição de saúde listada 
pela Organização Mundial de Saú-
de. Deste modo, também deixa de 
ser requisito que a doença ou 
condição do paciente atenda 
a uma lista restrita de diag-
nósticos específicos, sendo 
necessário apenas a pres-
crição do médico. 

Outra importante al-
teração foi a ampliação 

das regras de cobertura para usuá-
rios de planos de saúde com trans-
tornos globais do desenvolvimento, 
CID F84 (Espectro Autista, Sín-
drome de Rett, Transtorno Desin-
tegrativo da Infância, Síndrome de 
Asperger e outros). Agora, passa a 
ser obrigatória para esses pacientes 
a cobertura de qualquer método ou 

técnica indicada pelo médico assis-
tente para o tratamento.

Assim, caso seu plano de saúde 
apresente negativa ou limitação em 
relação ao número de consultas e ses-
sões dentro das categorias citadas, o 
consumidor deverá registrar uma re-
clamação na ouvidoria da operadora 
do plano. Não havendo êxito, poderá 

realizar uma reclamação no Procon, 
na plataforma do consumidor  

www.consumidor.gov.br ou di-
retamente na ANS, pelo site 

www.ans.gov.br ou telefone 
0800-701-9656. Além dis-
so, o Departamento Jurí-

dico da Assemp também 
poderá ser acionado em 
busca de uma solução 
judicial. 

NOTÍCIAS JURÍDICAS

ANS põe fim ao limite de sessões 
com cobertura do plano

NOTAS

Fim do rol taxativo

Foi sancionada no fim de setembro a Lei Federal 14.454, que acaba com o chamado “rol taxativo” dos 
planos de saúde. Em julho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça havia decidido que as operadoras 
só deveriam ser obrigadas a cobrir os tratamentos previstos no rol de procedimentos da ANS. A nova lei 
derruba esse entendimento, determinando que tratamentos fora do rol devem ser cobertos, desde que 
exista comprovação científica de sua eficácia.

CONFIRA ALGUMAS DAS OPÇÕES CULTURAIS DE BH EM OUTUBRO!AGENDA CULTURAL 

Arthur Moreira Lima e João Carlos 
Martins – Arte e Amizade  
Local: Centro Cultural Unimed-BH 

12/10

Chico Buarque:
Turnê “Que tal um samba?”  
Local: Minascentro

Paulinho da Viola e Família  
Local: Palácio das Artes

06 a 
09/10

23/10

Geraldo Azevedo
Local: Sesc Palladium

14/10 Caetano Veloso – Turnê Meu Coco
Local: Expominas

29/10 

Os Melhores do Mundo:  
Hermanoteu na Terra de Godah
Local: Minascentro 

23/10 
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Vem aí mais um Mês do Servidor repleto de 
atividades, brindes e sorteios de prêmios. 

Confira o que a Assemp preparou para você!

Lives diversas
Trabalho e Qualidade de Vida

Filosofia e Educação
Racismo Estrutural e Representatividade

Processo de Escrita Literária
Armadilhas Virtuais

Oficinas: Nosso Corpo se Move e Nossa Alma Dança
Dança Criativa

Dança de Salão: Forró
A Arte de Dançar Tango

Ritmos Latinos
Aulas no 8º andar com inscrições no NCSC, 30min antes de cada atividade.

Oficinas, atividades e rodas de conversa
Florais em Movimento

Cefaleia pela medicina chinesa
Escrita Criativa

Impacto das Emoções no Corpo
Olhar psicológico sobre o Grande Sertão Veredas

Orientação para o cuidado dos pés (podologia)

Meu Trabalho me Orgulha
Publicações nas redes sociais sobre os servidores  

em seus locais de trabalho

Healthy Day (Dia saudável)
Lanches especiais

Dicas com nutricionista e acupunturista
Quick Massage

Plantão Digital
Tira-dúvidas sobre redes sociais e internet
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Vivências: “Praticar Yoga é encontrar a Constância da Paz”, 
com a facilitadora Renata Moreira e convidados

Meditação prática: Como lidar com situações adversas
Yoga hormonal 

Sahaja Yoga
Yoground - A terapia que trabalha raiva e medo

Dança do Ventre: Dança dos 7 véus e a abertura dos 7 chakras
Astrologia como ferramenta de Autoconhecimento

Canto e Terapia: Roda de Canto e Curas
Amyoga

Dança Circular 
Reiki: Promovendo o Equilíbrio Energético

Yoganidra

Vivências com a facilitadora Ana Lúcia e convidadas
Bate-papo: Equilíbrio das emoções através da Aromaterapia

Harmonizando Coração e Mente – Meditação da Coerência Cardíaca
Ayur Yoga – A chave para a Abundância

Yoga Facial
Yoga e Mantras: Práticas para Viver em Paz

Aulas no 9º andar com inscrições no NCSC, 30min antes de cada atividade.  
Nas horas vagas haverá aulas especiais com as facilitadoras.

A programação do Mês do Servidor é aberta a qualquer servidor municipal! 
Não é necessário ser aluno(a) ou associado(a) da Assemp.

Fique ligado nas redes sociais da Associação para acompanhar os horários de cada atividade!

*Os sorteios geral e do envelope da sorte são de participação exclusiva de associados

Sorteios

/AssempBH

ENVELOPE DA SORTE
Associados que passarem pela sede da Assemp podem abrir um envelope 
da sorte e, quem sabe, ganhar um prêmio instantâneo!

SORTEIOS NAS ATIVIDADES
Diversas atividades do Mês do Servidor, presenciais e on-line, 
também terão sorteios de brindes exclusivos entre os participantes.

SORTEIO GERAL
Serão diversos prêmios sorteados entre os associados, que podem 
se inscrever presencialmente ou on-line (acesse o QR Code).
Os ganhadores serão anunciados no dia 28 de outubro.
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Iniciada em meados dos anos de 
1990 nos Estados Unidos e em 

2010 no Brasil, com a participa-
ção do Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), a campanha do Outubro 
Rosa alerta para a conscientização e 
prevenção ao câncer de mama.

Dados da Agência Internacional de 
Pesquisa em Câncer apontam que esse 
é o tumor mais comum entre as mu-
lheres, representando 24% dos novos 
casos. Consequentemente, também é a 
maior causa de morte por câncer entre 
as mulheres (15% no mundo). Esses nú-
meros servem justamente para enten-
der a importância da campanha do Ou-
tubro Rosa, que difunde o tema e alerta 
para causas, prevenção e sintomas.

Outubro Rosa: se toque!
Mês é marcado por campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama

• Fatores comportamentais: sedentarismo, obesidade,  
ingestão de álcool;
• Fatores reprodutores e hormonais: menopausa após  
os 55 anos, primeira menstruação antes dos 12 anos;
• Fatores genéticos: histórico familiar da doença.

O autoexame é a forma mais simples de prevenção. Ele deve 
ser realizado mensalmente pelas mulheres a partir dos 20 anos 
de idade, idealmente entre o quarto e o sexto dia após o fim do 
fluxo menstrual. Além do autoexame, a partir dos 50 anos as 
mulheres devem realizar mamografia de rastreamento, mesmo 
que não haja sintomas. A prática de exercícios físicos e  
alimentação saudável também auxiliam na prevenção.

• Nódulos palpáveis na região da mama ou axilas;
• Alterações na pele ao redor do nódulo;
• Secreções.

CAUSAS

PREVENÇÃO

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

A obra “Independência ou Morte”, de Pedro Américo, supostamente retrata 
o momento em que Dom Pedro I declara a independência do Brasil com seu 
famoso grito. Mas o que há de verdade e de invenção na pintura? Segundo 
historiadores, vários pontos do quadro são questionáveis e provavelmente 
não faziam parte do momento retratado.

Uma frase de Pedro Américo retrata bem a ideia da construção da obra: “A realidade inspira, mas não escraviza o pintor”.

• Montaria: Diferentemente dos cavalos, Dom Pedro I e os acompanhantes 
viajavam montados em burros.

• Vestimenta: Ao contrário das pomposas roupas usadas pelos  personagens 
do quadro, historiadores acreditam que as vestimentas eram muito mais 
 simples e confortáveis.

• Personagens: Acredita-se que o momento foi presenciado por um número menor de pessoas do que o retratado. Um bom 
exemplo disso é que o próprio artista se colocou na pintura, apesar de não ter participado do evento.

A construção da obra “Independência ou Morte”

DICA DE LEITURA

Vida, obra e mito JK: o estadista é uma biografia escrita pelo auditor aposentado da 
prefeitura de BH e associado da Assemp Vicente Cruz Filho. A obra perpassa toda a 
vida de Juscelino Kubitschek: a infância pobre em Diamantina, a luta para estudar e a 
chegada à capital, mas também o prefeito de Belo Horizonte, o governador de Minas 
Gerais, o presidente do Brasil e todo o legado que ele deixou. Um ótimo livro para quem 
quer conhecer mais sobre um dos mais importantes políticos da história do país.

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

VIDA, OBRA E MITO JK: O ESTADISTA
VICENTE CRUZ FILHO

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende



O Dia das Crianças, celebrado 
em 12 de outubro, é uma data 

importante, que vai além do apelo 
comercial. Proporciona momento 
de reflexão sobre a importância de 
garantirmos a proteção integral às 
crianças. A Declaração Universal 
dos Direitos das Crianças, insti-
tuída pela ONU (Organização das 
Nações Unidas), e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente são me-
canismos de defesa que devem ser 
sempre lembrados e defendidos.

O estatuto assegurou garan-
tias fundamentais nos campos 
da educação, saúde e segurança, 
bem como em todos os aspectos 
relacionados à proteção da infân-
cia. Porém, infelizmente, sabemos 
que inúmeras crianças vivem situ-
ações de negligência e violência, 
gerando consequências que po-
dem perdurar até a fase adulta. As 
principais formas de violência são:

Criança e a garantia de direitos

• Negligência: quando as 
necessidades básicas de uma 
criança deixam de ser atendi-
das ou quando ela é exposta a 
situações inadequadas por fal-
ta de atenção ou zelo;

• Violência física: qualquer 
forma de agressão ao físico 
com uso ou não de objetos;

• Violência sexual: usar a 
criança para obter gratifica-
ção sexual, aproveitando-se da 
inocência, fragilidade e muitas 
vezes do vínculo afetivo;

• Violência emocional: é 
uma das formas mais sutis 
de violência, caracteriza-se 
por humilhação, xingamen-
tos, ridicularização, limitar 
a expressão de sentimentos 
das crianças.

Família, po-
der público e socieda-
de têm um dever com-
partilhado de garantir e defender 
os direitos das crianças, por isso, 
devemos estar atentos. Órgãos 
como Conselho Tutelar, Disque 
100 e polícias recebem denúncias.

 Vamos comemorar com muito 
amor e alegria o Dia das Crianças, 
sem perder de vista nosso papel de 
protetores e asseguradores de uma 
infância saudável e repleta de memó-
rias afetivas, que vão acompanhar o 
futuro adulto durante toda sua vida.

Luciana Brunelli 
Assistente social da Assemp

ARTIGO

Associada Elenice dos Santos  
e sua mãe compartilham 
paixão pelas orquídeas

O quintal da casa de Elenice dos 
Santos, associada da Assemp, 

e sua mãe, Lídia dos Santos, é um 
festival de cores e beleza graças às 
cerca de 150 orquídeas que elas cul-
tivam há mais de duas décadas. 

A paixão começou quando a ma-
drinha de Elenice presenteou sua 
mãe com algumas orquídeas. “Meus 
pais gostavam de plantas e, por isso, 
sempre convivi com elas. A orquídea 
é uma planta que me encanta bas-
tante. Quem gosta de orquídea é um 
viciado”, brinca Lídia.

Mas o hobby de mãe e filha vai 
além do orquidário em casa. Elas 
são membros da SOBH, Sociedade 
Orquidófila de Belo Horizonte, e co-
lecionam prêmios. “Na Associação 
aprendemos noções básicas de or-

quidofilia e participamos de exposi-
ções. Já ganhamos pelo menos uns 
dez prêmios”, explica Elenice.

Entre as categorias que elas já fa-
turaram estão “Melhor planta exóti-
ca”, “Método botânico” e “Método de 
cultivo”. Todo esse reconhecimento, 
claro, é resultado de muita dedica-
ção. “É preciso molhar as plantas 
todos os dias, no início da manhã 
ou no fim da tarde, adubar a cada 15 
dias, replantar e trocar de vaso o que 
for preciso”, compartilha Elenice.

Mas qualquer trabalho é recom-
pensado pela alegria de conviver com 
as plantas. “É um prazer cultivar e es-
perar pela flor, pois a orquídea só flo-
resce uma vez no ano. Também tenho 
muito a aprender, mas o mais impor-
tante é apreciar”, finaliza Elenice.

Edição 326 | Outubro de 202210

Tudo são 
flores
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A pandemia de Covid-19 tirou os 
estudantes das salas de aula e co-

locou todo mundo para estudar remo-
tamente. Porém, muitas das crianças 
e adolescentes não tinham em casa as 
condições ideais para seguir normal-
mente com o processo de aprendiza-
do. Essa realidade é constatada pela 
psicóloga da Assemp Pakisa Araújo, 
que atende muitos docentes da rede 
pública de Belo Horizonte. 

“Muitos professores re-
lataram que diversas famí-
lias, especialmente aquelas 
que moram na periferia de 
BH, estavam passando fome e, 
portanto, nessa situação, o estudo 
das crianças era a última coisa que 
estavam pensando”, ressalta Pakisa. 

Diante desse cenário, quando os 
alunos retornaram às escolas, em 
março deste ano, ficou evidente a ne-
cessidade de reforço no ensino. “As 
crianças estão enfrentando dificulda-
des na alfabetização, assim como em 
questões de disciplina e concentração, 
uma vez que se desacostumaram com 
o convívio social, especialmente no 
ambiente escolar”, conta a psicóloga. 

Pakisa alerta, ainda, para os preju-
ízos que esses estudantes enfrentarão 
ao longo da vida. “As dificuldades na 
educação escolar pós-pandemia pode-

rão prejudicar todo o processo cogni-
tivo dessas crianças e jovens, que não 
terão as bases para as disciplinas bá-
sicas, diminuindo assim suas chances 
no mercado de trabalho.”

A psicóloga reforça que agora é 
hora de encarar o problema de fren-
te e pensar em soluções. “Lideran-
ças políticas, professores, socieda-
de e família precisam se unir para 
oferecer e cativar os estudantes a se 
engajarem num processo de reforço 
escolar. Também é importante olhar 
para os docentes e garantir que eles 
tenham saúde emocional e apoio 
técnico para termos qualidade no 
ensino”, finaliza Pakisa.

Estudantes sentem prejuízos 
pandemia da Covid-19
Psicóloga da Assemp explica as consequências na 
saúde mental e no processo cognitivo dos alunos

Em contato com o Jornal da As-
semp, a Prefeitura de Belo Horizonte 
informou que todas as necessidades 
relacionadas à saúde dos alunos são 
prioritárias nas instituições da Rede 
Municipal de Educação. Cada ques-
tão conta com apoio das diretorias 

regionais e acompanhamento da co-
munidade escolar por meio de uma 
parceria que inclui a articulação do 
SUS-BH.

Além disso, a Secretaria Munici-
pal de Educação garante que inves-
te em processos formativos para os 

profissionais das instituições, como 
o Programa Saúde na Escola, em 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, o Programa Justiça Res-
taurativa na Escola e o Percurso For-
mativo para elaboração do Plano de 
Convivência Escolar. 

O QUE DIZ A PBH
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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.

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

VENDO
Terreno para sítio/chácara com poço ar-
tesiano e luz. No loteamento Fazendinhas 
Cachoeira do Choro, distrito de Curvelo.
ROSANA – 99626-5268

VIAGENS
Paraty no feriadão da República (11 a 
15/11): transporte, pousada c/ café e jan-
tar. R$1.470,00. Janeiro: Itacaré e Porto 
Seguro.
LUCI – 99443-2423

PLATAFORMA ABDMONIAL
Vendo Plataforma Abdominal Genis Ab 
Max, seminova, R$270,00. 
APARECIDA –98467-3003

EXCURSÕES
São Lourenço 12 a 15/nov. 5% dezconto 
p/ associados. Reveillon Lambari 29/12 a 
01/01/23. Circuito Ibérico c/ Montserrat 
viagem em grupo. De 22/03 a 05/04/23.
IZONIA – 98813-8864

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

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

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

VENDE-SE
Chácara no condomínio Estâncias da 
Mata, em Jaboticatubas. Lote 1000m² 
- área const. 180 m², piscina, fogão a 
lenha. Lindíssimo. R$890 mil
ROSÂNGELA – 98558-9288

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

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


