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Um novo ano sempre traz consigo 
aquele espírito de recomeço, de 

uma nova oportunidade para que as 
coisas aconteçam de forma diferen-
te (e melhor!) que no passado. Este 
2023 também tem todos esses com-
ponentes, mas talvez com uma carga 
simbólica ainda maior. Pela primeira 
vez, desde 2020, não iniciamos o ano 
com nossas atenções todas voltadas 
para o coronavírus. Oficialmente a 
pandemia não se encerrou e ainda há 

recorrência de internações e óbitos 
causados pela doença, mas nunca es-
tivemos tão próximos de considerar 
essa questão uma página virada. A 
vida retoma seu ar de normalidade, 
com os grandes eventos, com a vida 
social e até mesmo com as burocra-
cias do cotidiano, e assim devemos 
seguir.

Nesta primeira edição de 2023 do 
Jornal da Assemp, você poderá con-
ferir um balanço das ações da Asso-

ciação no último ano, ficar por den-
tro de alguns dos principais blocos de 
Carnaval da capital, se informar so-
bre as novidades no processo de ade-
são à Assemp e no uso da carteirinha 
da Unimed, obter informações sobre 
a nova prova de vida para aposenta-
dos e pensionistas e muito mais.

Esperamos que goste do que 
preparamos e que continuemos 

juntos ao longo de 2023!

PÁGINA VIRADA
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“Um bom amigo é como um trevo de quatro folhas; 
difícil de achar e uma sorte de se ter!”

Provérbio irlandês
Frases e pensamentos de grandes 

autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Os mais de 20 mil aposentados e 
pensionistas da Prefeitura de Belo 

Horizonte precisarão seguir novas re-
gras na prova de vida para garantirem 
seus benefícios em 2023. Como a PBH 
também fará um recadastramento dos 
beneficiários – para retificar e ratificar 
os dados pessoais – será necessário 
apresentar uma série de documentos, 
o que não era exigido até então.

A orientação é para que o aposen-
tado ou pensionista procure qualquer 
agência do Bradesco no mês de seu ani-
versário, preferencialmente entre os 
dias 11 e 25, quando o fluxo de atendi-
mento é menor. Como será necessária 
a apresentação de documentos, o pro-
cedimento não poderá ser feito mais 
no autoatendimento.  Dúvidas po-
dem ser encaminhadas para o e-mail  
gecea.previdencia@pbh.gov.br. 

Prova de vida: 
novas regras 

em 2023
Beneficiários precisarão 

apresentar documentos para 
recadastramento

Aposentado ou pensionista  
(documentos originais ou cópias 
autenticadas em cartório):

• Documento oficial de identificação  
   com foto;

• CPF;

• Certidão de casamento, caso haja;

• Comprovante de residência emitido 
há, no máximo, 6 meses. Serão acei-
tas contas de água, energia, telefone 
ou bancária.

Pensionista menor de 18 anos deverá 
estar acompanhado pelo responsável 
ou representante legal.

Dependente previdenciário,  
caso haja (cópia simples):

• Documento oficial de 
   identificação com foto;

• CPF;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROVA 
DE VIDA/RECADASTRAMENTO

Caso o beneficiário esteja 
impossibilitado de se loco-
mover, tenha sido declarado 
absolutamente incapaz em 
processo judicial ou resida 
ou esteja em viagem ao ex-
terior, o procedimento po-
derá ser realizado por um 
representante ou fora das 
agências bancárias. Acesse 
o Portal da PBH e veja como 
proceder nestes casos. 

Não se esqueça de solicitar 
o comprovante ao final do 
atendimento na agência ban-
cária. Ele garante que a sua 
prova de vida e recadastra-
mento foram realizados com 
sucesso.

Em decisão proferida no fim de 
2022, o Supremo Tribunal Fede-

ral decidiu, de forma unânime, que o 
direito à jornada reduzida para ser-
vidores federais que sejam respon-
sáveis por pessoas com deficiência 
vale, também, para servidores esta-
duais e municipais.

Na PBH já existe legislação que 
trata do mesmo tema: o Decreto nº 
18.115/2022 autoriza a redução de jor-

nada para vinte horas semanais (em 
cada vínculo) para servidores que tive-
rem sob sua guarda filho com deficiên-
cia em tratamento especializado. 

A decisão do STF, contudo, é mais 
abrangente que o decreto municipal, 
pois fala de redução de 30 a 50% da 
carga horária, o que traz um maior be-
nefício a servidores com dois vínculos 
com jornada diferenciada, como os 
professores, por exemplo. 

Redução de jornada 
para servidores

Servidores responsáveis por pessoas com deficiência  
podem requerer o direito

O servidor municipal que se en-
quadrar nessa situação pode fazer 
a requisição da redução de jorna-
da por via administrativa, pelo Por-
tal de Serviços da PBH. Aqueles 
que tiverem seu pedido negado 
podem procurar o Jurídico da As-
semp para análise do caso. 

COMO REQUERER?
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Apesar de corriqueira, a venda 
de veículos automotores pode 

gerar estresses e dissabores ao 
vendedor e ao adquirente do bem. 
O Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) dispõe que é obrigatória a 
emissão de novo Certificado de Re-
gistro de Veículo quando for trans-
ferida a sua propriedade e impõe 
prazo para realização da transfe-
rência, após firmada a transação de 
compra e venda do automóvel.

O adquirente do veículo deve, 
em até 30 dias, contados da aquisi-
ção do bem, realizar a transferência 
da propriedade, sob pena de impo-
sição de multa em valor superior a 
R$ 100,00 e infração de natureza 
média, o que acumula 4 pontos na 
CNH do comprador. 

Já para o antigo proprietário a 

situação é ainda pior, 
pois pode ser respon-
sabilizado solidaria-
mente por todas as 
infrações cometidas 
pelo novo dono do 
carro, inclusive em 
eventuais colisões por 
ele causadas. Portanto, 
ao vender o bem, preencha 
o CRV (Certificado de Registro 
do Veículo) com os dados do com-
prador, reconheça firma das assina-
turas e faça uma cópia autenticada 
do documento.

Isto porque, ultrapassado o prazo 
do comprador para a realização da 
transferência, o antigo proprietário 
do veículo deverá encaminhar ao ór-
gão de trânsito, em até 60 dias, a có-
pia autenticada da transferência de 

propriedade, livrando-se de futuras 
dores de cabeça.

Atente-se aos prazos para evitar 
transtornos após comprar ou ven-
der um veículo automotor e, caso 
tenha dúvidas ou já se encontre em 
situação irregular, procure auxílio 
do Jurídico da Assemp: 3237-5040. 

Cuidados ao comprar 
ou vender veículo

NOTAS

Novo e-mail do Jornal da Assemp

O Jornal da Assemp está de e-mail novo! 
Agora, se você deseja falar sobre qual-
quer assunto relacionado ao informati-
vo, inclusive para sugerir pautas e enviar 
 classificados, entre em contato pelo endere-
ço:  jornal@assempbh.org.br. O antigo 
e-mail foi desativado e as mensagens enca-
minhadas para lá não serão mais recebidas.

Taxa do setor Jurídico

Para auxiliar no custeio admi-
nistrativo do setor, há uma co-
brança simbólica de R$30,00 
nas consultas com advogados 
do Jurídico da Assemp. O va-
lor se aplica tanto às consultas 
presenciais quanto aos aten-
dimentos virtuais. 

Credencial de estacionamento

Moradores de Belo Horizonte com 60 anos ou mais podem solicitar gratuitamente a 
Credencial de Estacionamento Reservado para Idosos. Na capital há 877 vagas priva-
tivas para esse público. Os detentores da credencial podem ser motoristas ou passa-
geiros e a credencial deve ser exibida no painel do automóvel. A solicitação pode ser 
feita pelo site pbh.gov.br. 
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Se você deseja mudar sua forma de pagamento da 
mensalidade social da Assemp, entre em contato com o setor 

de atendimento: atendimento@assempbh.org.br 
3237-5000 | 98476-8200 (WhatsApp)

ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
A partir de janeiro, a mensalidade social da 
Assemp passou a ser de R$41,00. O valor é 

reajustado anualmente com base no 
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

REAJUSTE NA MENSALIDADE SOCIAL

Endereços: 
Rua dos Guajajaras, nos  
números 450, 476, 554 e 602
Descontos
Hora: R$ 14,00 R$ 10,00
Diária: R$ 25,00 R$ 20,00
Mensalidade: R$ 280,00 R$ 250,00 
(com exceção da unidade do nº 450, 
em que a mensalidade será de  
R$ 310,00 R$ 280,00).

Endereços: 
11 unidades em BH
Benefícios:
Até 20% de desconto em  
armações, lentes, óculos  
solares, lentes de con-
tato e oftalmológicas. 
Limpeza, manutenção e 
ajustes serão feitos de 
forma gratuita.

Passando por vários processos de 
modernização para se adequar 

às necessidades dos servidores, a 
Assemp ampliou as formas de pa-
gamento para quem se associar via 
site. Desde que essa possibilidade 
de adesão havia sido criada, apenas 
o pagamento por boleto bancário 
era possível. Agora, quem decidir 
se associar pelo site pode escolher 
também entre desconto em folha e 
débito automático.

A novidade vem para criar mais 
possibilidades aos servidores que de-
sejam se associar, sem a necessidade 
de comparecer à sede da Assemp. 
Portanto, se você deseja se associar 
ou conhece alguém que tenha o inte-
resse, informe sobre a facilidade da 
adesão sem precisar sair de casa.

Novidades nas adesões via site 
Novo associado agora tem mais opções de pagamento

Acesse o site assemp.org.br;

Na parte superior, clique em  
“Associe-se”;

Preencha os campos com seus 
dados, escolha sua forma de pa-
gamento e anexe os documentos 
solicitados;

Clique em “Finalizar Cadastro” 
no fim da página.

PASSO A PASSO DA ADESÃO VIA SITE

Pronto! A Assemp irá analisar os dados enviados e em até 7 dias 
você receberá um e-mail confirmando sua adesão. A partir da  
confirmação você poderá criar um login na “Área do Associado”  
no site, retirar o seu cartão virtual e utilizar todos os serviços  
oferecidos pela associação.

A Assemp está sempre atrás de 
atualizar e ampliar sua lista de 

convênios, proporcionando benefí-
cios, descontos e condições exclusi-
vas para seus associados. No site da 
Associação (www.assemp.org.br) é 
possível conferir e fazer o downlo-
ad do Guia de Convênios, com mais 
de 100 empresas e profissionais 
parceiros.

Confira dois dos mais recentes 
convênios firmados pela Assemp:

Novos convênios
Assemp segue ampliando sua rede de parceiros para beneficiar os associados

ESTACIONAMENTO  
MG PARK ÓPTICA CARIJÓS

X
X

X

X
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BASE FORTE PARA UM
FUTURO PROMISSORFUTURO PROMISSOR

Em ano de retomada, Assemp mais uma vez entrega números expressivos

O ano de 2022 foi de reencontro na 
 Assemp. Com o retorno pleno das ati-

vidades presenciais, associados puderam 
se rever, colaboradores e associados pu-
deram interagir pessoalmente, a própria 

Associação pôde retomar sua vocação de 
ser um espaço pujante e cheio de vida. O 
balanço do último ano reflete essa retoma-
da em seus números e projeta um grande 
2023 para a Assemp!

• 3.441 empréstimos de livros e revistas
• 155 novos livros adquiridos
• 361 acessos à biblioteca virtual

BIBLIOTECA++

• Implementação da Análise de Desempenho
• Promoção do IV Programa Jovem Aprendiz
• 32 Pratas da Casa homenageados em parceria 
com a Comunicação
• 73 treinamentos em parceria com o IDCT
• 3 eventos sobre Consciência Negra
• 15 reuniões da Comissão de Cargos e Salários
• Apoio na organização da participação da 
Assemp na Meia Maratona, em parceria com 
Comunicação e Administrativo
• Organização de vacinação dos colaboradores 
contra a influenza, em parceria com o 
Administrativo
• Organização da festa de fim de ano para os 
colaboradores, em parceria com o Administrativo

GESTÃO DE PESSOAS++

BH
• 8.376 atendimentos
• 250 negociações de débitos
• 4.183 documentos produzidos

ATENDIMENTO GERAL++

• 752 ações distribuídas
• 543 execuções
• 4.715 atendimentos
• 741 audiências/sessões de julgamento
• 11.539 prazos
• 14.660 ligações, e-mails e WhatsApp 
respondidos
• 102 expedientes extrajudiciais
• 1.773 cálculos
• 379 ITCD

JURÍDICO++
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• 157 atendimentos presenciais
• 35 visitas domiciliares
• 937 atendimentos via telefone, WhatsApp e e-mail
• 2 lives realizadas
• 1 apresentação externa

SERVIÇO SOCIAL++

• 674 adesões realizadas com a participação de 
vários setores

NOVAS ADESÕES++

• 128 auxílios funeral pagos
• 3.442 transações bancárias
• 10.335 almoços subsidiados no  
Restaurante Feijão
• 3.443 atendimentos subsidiados na Ressalve
• 896 atendimentos subsidiados na Notória
• 277 atendimentos subsidiados na Reabilitar
• 322 atendimentos subsidiados na  
Clínica Tetê Araújo
• 732 atendimentos subsidiados na  
Clínica São Camilo
• 2.839 atendimentos subsidiados no  
Salão Eliza Soares
• 906 usuários incluídos nos planos de saúde
• 123 usuários incluídos nos planos odontológicos
• 41.116 boletos emitidos
• 35.548 comandos de débito automático 
enviados
• + R$ 413 mil negociados, beneficiando 235 
associados
• 185.925 baixas de consignações processadas

GESTÃO DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO++

• 3.238 atendimentos de acupuntura
• 3.442 atendimentos de podologia
• 3.323 atendimentos de psicologia
• Média 320 pessoas nos atendimentos em 
grupo: Oficina da Memória, Terapia em Grupo, 
Fisioterapia Preventiva e Projeto Emagre-Ser
• Manutenção de turmas on-line durante todo o ano

ESPAÇO VIVER BEM++

• 24 atividades semanais, contabilizando on-line e 
presencial
• 11.789 presenças (de abril a dezembro) nas 
atividades presenciais: dança, yoga, artes e 
artesanato
• 7.761 visualizações no Zoom e YouTube das 
atividades on-line

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  
SOCIAL E CULTURAL

++

BH

• 16 lives realizadas
• + 3.000 visualizações no YouTube
• + 200 vídeos produzidos para YouTube e 
Instagram
• + 4.000 visualizações no Instagram
• + 1.100 artes de divulgações internas e externas 
produzidas
• + 200 publicações no Instagram e Facebook
• + 600 novos seguidores no Instagram
• + 400 atendimentos da Ouvidoria, presenciais, 
por e-mail e WhatsApp
• Produção mensal do Jornal da Assemp 
• Idealização e realização do Mês do Servidor
• Programação e projetos diversos no Centro de 
Conteúdo Digital

COMUNICAÇÃO, OUVIDORIA
 E RELACIONAMENTO

++

BH
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A Ressalve Postura & Pilates - clínica 
que mantém longa parceria com 

a Assemp - iniciou este ano com novi-
dade, o Pilates Contemporâneo. Essa 
nova modalidade trabalha todas as 
posturas e exercícios do Pilates em um 
único aparelho. "É uma atividade mais 
cadenciada, muito segura e indicada a 
todos os públicos", ressalta o fisiotera-

peuta e sócio da clínica Rafael Barata.
O Pilates é uma atividade que traz 

diversos benefícios, como tonificação 
muscular, alívio do estresse, aumento 
da flexibilidade e melhora cardiorres-
piratória, entre outros. Na Ressalve, 
além do novo Pilates Contemporâ-
neo, também são ofertadas as moda-
lidades solo e funcional.

Ressalve tem nova modalidade de Pilates
Pilates Contemporâneo oferta todos os exercícios em um único aparelho

A Assemp tem parceria com a Ressalve por meio de convênio subsidia-
do. Associados que tiverem interesse no Pilates Contemporâneo podem 
fazer até 10 aulas por mês, ao valor de R$70,00. A clínica funciona no 13º 

andar do edifício sede da Associação (r. da Bahia, 1033) e os contatos 
são 3142-7444 | 99346-1677.

FICOU INTERESSADO?

INFORME PUBLICITÁRIO
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A Unimed-BH anunciou mudan-
ças no documento de identifi-

cação de seus conveniados. Desde 
o início do ano, a operadora deixou 
de emitir, automaticamente, as car-
teirinhas físicas, e passou a adotar 
o documento virtual, que pode ser 
acessado pelo aplicativo da Unimed-
-BH. A mudança também vale para 
os usuários de planos odontológicos 
vinculados à operadora. 

A exceção fica para os conveniados 
com 60 anos ou mais, que continu-
arão recebendo a carteirinha física 
normalmente, sem taxa. Para os de-
mais usuários que desejarem o do-
cumento físico, a solicitação deve ser 
feita pelo telefone 4002-3030 ou pelo 
Fale Conosco no Espaço Empresa. O 
custo para emissão será de R$ 12,00.

Unimed-BH adota carteirinha digital
Somente usuários com mais de 60 anos continuarão a receber o documento físico

A Assemp negociou o reajuste anual dos planos de saúde. A solicitação inicial da operadora era de 15% e, após 
contraproposta da Associação, o percentual de reajuste foi acordado em 9,98%, sobre mensalidades e copartici-
pações, e 5,45% sobre os opcionais aeromédico e plano odontológico. O reajuste passará a vigorar em março.

REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE

1 - Baixe o aplicativo da Unimed-BH em seu celular;

2 - Crie um login (caso ainda não possua);

3 - Acesse seu cadastro e na tela inicial clique em “Cartão Virtual”, na parte inferior.

4 - Pronto! Você já tem acesso à sua carteirinha virtual e deve apresentá-la junto  
     com um documento oficial com foto na hora do atendimento.

PASSO A PASSO PARA ACESSAR A CARTEIRINHA DIGITAL

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

O Oscar irá premiar seus novos vencedores no dia 27 de março. 
Conheça algumas curiosidades sobre o mais consagrado prêmio do cinema:

• Nome: O nome oficial da premiação é Academy Awards of 
Merit (Prêmio de Mérito da Academia), posteriormente simplifi-
cado para Academy Awards (Prêmio da Academia). Oscar é o 
nome da estatueta recebida pelos premiados que, reza a lenda, 
foi batizada assim depois de Margaret Herrick, produtora e exe-
cutiva de cinema, dizer que a estatueta se parecia com um tio.

• Mais premiados: Ben-Hur (1960), Titanic (1998) e Senhor dos 
Anéis: o Retorno do Rei (2004) receberam, cada um, 11 estatuetas.

• Recordistas: Katharine Hepburn tem quatro vitórias. Já 
Meryl Streep é a recordista de indicações, com incríveis 21 
nomeações e três prêmios. Entre os homens, Walter Brennan, 
Daniel Day-Lewis e Jack Nicholson dividem o primeiro lugar 
em premiações, com 3 estatuetas para cada.

• Participação brasileira: Quatro filmes bra-
sileiros já concorreram à premiação de Melhor 
Filme Internacional: O Pagador de Promessas 
(1963), O Quatrilho (1996), O Que é Isso, Com-
panheiro? (1998) e Central do Brasil (1999). Por 
Central do Brasil, a atriz Fernanda Montene-
gro também foi indicada ao prêmio de melhor 
atriz. Em 2004, O filme Cidade de Deus con-
seguiu quatro indicações. Mais recentemen-
te, O Menino e o Mundo foi indicado como 
melhor animação, em 2016, e Democracia 
em Vertigem como melhor documentário, 
em 2020. Contudo, o Brasil continua sem 
nenhuma estatueta.

Curiosidades sobre o Oscar

1 2 3 4
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Um dos temas centrais para a busca de uma socieda-
de mais justa é o combate ao racismo. Mas afinal, o 

que é racismo? Racismo é a crença da existência de uma 
raça superior. Esse pensamento nos levou a períodos ex-
tremamente tristes e cruéis para a história da humani-
dade, como escravidão, nazismo, fascismo e holocausto. 
Obviamente não há raça, etnia ou característica física 
que confira superioridade entre os seres humanos. 

Vale ressaltar que o racismo é um problema social, 
presente tanto em países subdesenvolvidos, como 
em países desenvolvidos. No Brasil, o racismo se de-
senvolveu durante a colonização e a escravidão.  Em 
1888 foi promulgada a Lei Áurea, que proibiu a es-
cravidão no Brasil sem, no entanto, garantir políticas 
para que a população negra tivesse acesso adequado 
e digno a educação, trabalho, saúde e moradia.

Daí o racismo estrutural, que vem daquela ideia 
inicial de inferioridade dos negros associada a falta de 
políticas que agreguem a população negra à sociedade, 
ou seja, um processo histórico de desvantagens repro-
duzidas no âmbito político, cultural e econômico. 

Atualmente a população negra no Brasil é de cerca de 
54%. No entanto, é a parte da população que tem menor 
acesso a trabalho formal, educação de qualidade, saúde 
e moradia. Isso não tem nada a ver com meritocracia, 
o que costuma ser amplamente reverberado. Na ver-
dade, essas questões são reflexo de quase 400 anos de 
exploração e posterior liberdade que veio sem nenhu-
ma garantia de direitos. Por isso, são fundamentais as 
políticas/ações afirmativas para acesso, por exemplo, à 

educação e ao mercado de trabalho. Essa é uma repara-
ção que chega com séculos de atraso e busca beneficiar 
indivíduos pertencentes a grupos discriminados no pas-
sado e no presente, para que possamos caminhar cada 
vez mais para uma sociedade com equidade de direitos.

Luciana Brunelli 
Assistente social da Assemp

Raízes do Racismo no Brasil

ARTIGO

A injúria racial é considerada um crime con-
tra a honra, e consiste na ofensa à dignidade 
ou decoro de alguém, utilizando-se elementos 
referentes à raça ou cor. Já o racismo consis-
te em um rol de diversas condutas discrimina-
tórias direcionadas a um grupo devido à sua 
cor, raça, etnia ou procedência nacional. Com 
a recente sanção da Lei 14.532/2023, esses 
crimes agora foram equiparados, com penas 
de dois a cinco anos de reclusão.

INJÚRIA RACIAL X RACISMO

DICA DE LEITURA

Pecola Breedlove é uma menina negra norte-americana que vive com os pais na primeira 
metade do século XX. Por ter cabelos crespos, a pele muito escura e os olhos castanhos, 
ela sofre discriminação de adultos e crianças, inclusive crianças negras de pele mais clara. 
Para cessar esse sofrimento, ela reza todos os dias para ter os olhos azuis e uma beleza 
diferente da sua. Seu sonho é se parecer com a atriz Shirley Temple. Um livro atemporal 
da vencedora do Nobel de 1993 que reflexiona sobre raça, classe e muito mais. Um texto 
sensível e às vezes duro, mas não é assim a realidade?!

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

O OLHO MAIS AZUL
TONI MORRISON

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende
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NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 28 de dezembro, aos 69 anos, o associado Israel Ferreira. 
Ele deixa a esposa Eliane e seis filhos. 

À família e aos amigos, nossos sinceros sentimentos.

ESPECIAL CARNAVALAGENDA CULTURAL 

CONFIRA ALGUNS DOS PRINCIPAIS BLOCOS PARA CURTIR A FOLIA NA CAPITAL.

Os dias, horários e a lista completa de blocos você encontra em portalbelohorizonte.com.br/carnaval.

Então, Brilha!

Fundado em 2010, o já tradicional bloco “Então, 
Brilha!” é um dos que mais arrasta foliões pelas 
ruas do Centro de Belo Horizonte. O repertório vai 
desde o axé music a clássicos da MPB, claro, tudo 
em ritmo de carnaval.

Chama o Síndico

Da letra de “W/ Brasil” de Jorge Ben Jor saiu a 
inspiração para o nome de mais um bloco muito 
tradicional. O “Chama o Síndico”, fundado em 
2012, se popularizou por trazer ao carnaval de 
Belo Horizonte versões de músicas de dois gran-
des artistas brasileiros: Jorge Ben Jor e Tim Maia.

Pacato Cidadão

A música mineira é homenageada no bloco “Pa-
cato Cidadão”. Desde 2017, o bloco leva para as 
ruas o repertório de bandas como Jota Quest, 
Skank, Pato Fu, entre outros. As versões contam 
com uma mistura de ritmos e arranjos para ga-
nhar a cara do carnaval de rua.

É o Amô

O carnaval de Belo Horizonte também oferece 
diversão para quem gosta de música sertaneja. O 
bloco “É o Amô”, fundado em 2018, leva pelas ruas 
o sertanejo raiz em ritmo de carnaval, numa bate-
ria composta por mais de 100 integrantes.

ISRAEL FERREIRA                       07/07/1954        28/12/2023
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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, im-
plantes, próteses, odontopediatria, radiolo-
gia. 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

EXCURSÕES
Semana Santa (06 a 09/04) em São Lou-
renço. Pensão completa + sobremesa à 
vontade. Festa da cigana no sitio do hotel 
(incluso). R$1.280,00, parcelado.
LUCI – 99443-2422

ALUGA-SE
Loja no Carlos Prates com 45 m², cozinha 
armários e um banheiro. R$1.100,00.
SÔNIA – 97538-0060

TERAPIAS
Terapias Holísticas: Barras de Access, 
Reiki, Constelação 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 

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

JAZIGO
Vendo jazigo no Cemitério da Colina, 
Jardim das Rosas. Valor designado pela 
adm é R$30 mil. Vendo por R$12 mil. 
Aceito propostas.
MARIA – 99413-6713

VIAGENS
Itália: 7 a 15/out com noite extra em Roma. 
Café + 8 refeições. Vagas limitadas! Tira-
dentes: 23 a 26/abr. Resort Santíssimo c/ 
pensão completa, festas temáticas.
IZÔNIA – 98813-8864

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


