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Plano de Carreira 
mobiliza Jurídico
Servidores filiados que estão 

com dificuldades para requererem o 
desenvolvimento na carreira, através 
da progressão ou da promoção, por 
exemplo, podem procurar a Assessoria 
Jurídica do SSPMU. Pág 3

Diretoria vai ao Horto em 
ação pelo Dia do Servidor

Sindicalistas promoveram a distribuição de máscaras, corte de cabelo gratuito e entrega 
de material institucional em atividade no Horto Municipal, onde estão lotados servidores 
da Sesurb, Seman e Sagri. Presidente interino Carlinhos da Saúde comandou ação no local.

Sindicalistas foram 
homenageados em 

celebração na Igreja 
de São Judas

Presidente interino do SSPMU, Car-
linhos da Saúde e o diretor Ednei Arsênio 
dos Santos (Patrimonial) participaram 
das celebrações do 2° dia de Novena em 
Louvor a São Judas Tadeu, na igreja que 
também leva o nome do santo. Eles foram 
homenageados em nome dos servidores. 

28 de Outubro – Dia do Servidor
Parabéns para você que se dedica a servir e faz a diferença na vida da cidade 
e de todos que nela habitam! São os votos da Diretoria do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU).

Candidatos a prefeito 
de Uberaba recebem 

pré-pauta de 
reinvindicações 

de 2021 
Candidatos a prefeito atenderam 

chamado do SSPMU e receberam, 
em mãos, pré-pauta de 

reinvindicações de 2021. 
Pág 2
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GESTÃO 2017/2020
Diretoria Executiva

Presidente interino: 
Carlos Humberto Costa
Vice-presidente: 
Nilson Ferreira de Avelar

Tesoureiros: 
Edna Rosana Saito, Sérgio Ferreira/Jacaré

Diretoria Social:  Luciene Rosa da Silva, 
Donizetti Lúcio Rodrigues da Silva, Silvio 
Roberto da Silva

Diretoria de Esportes: Martinho Pereira, 
Clóvis Luis Ferreira/Trovão

Secretaria: 
Daniela Rocha Arantes, Simone Alves Matos, 
José Carlos dos Santos/Nego Lindo

Diretoria Patrimonial:
Ednei Arsenio dos Santos, Márcio Luís Arru-
da, Salvador Jorge Miziara Neto

Diretoria de Relações Sindicais: 
Juarez Almeida da Silva, Walter José Borges, 
Sirlei Aparecida Felipe

Diretoria de Imprensa e Comunicação: Her-
mes de Oliveira, José Maurício do Carmo

Conselho Fiscal Efetivo:
Daniel Vieira dos Santos, Aparecida Donizeti 
Ferreira Siqueira, Donizetti José de Sousa
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Guarda Municipal homenageia entidade sindical 
O SSPMU recebeu certificado de reco-

nhecimento pela sua “valiosíssima contribui-
ção, empenho e parceria para o desenvolvi-
mento das atividades da Guarda Municipal”.

A homenagem foi concedida pelo co-
mando da corporação, por ocasião das co-
memorações dos 20 anos de criação da GM 
em Uberaba. 

Oito, dos 11 candidatos a prefeito de 
Uberaba atenderam ao chamado da Diretoria 
do SSPMU, para receberem a pré-pauta de 
reinvindicações de 2021. 

O presidente interino do Sindicato, 
Carlinhos da Saúde e demais diretores, 
Daniela Arantes (Secretária-geral), Luciene 
Silva (Social) e Ednei Arsênio dos Santos 
(Patrimonial), recepcionaram os prefeitáveis. 
O vencedor do pleito vai sentar-se a mesa de 
negociações com o SSPMU, ano que vem, 
sendo a data-base da categoria em Março.

Heli Andrade esteve no Sindicato acom-
panhado do seu vice, Alan Carlos, assim 
como Simea Freiras com Adriano Espíndola; 
Maria Sandra Tapajós e Maíra Rosa; Lerin e 
Marilda Ribeiro; Patrícia Melo e professor 
Kaká, Leandro da Visão e Lupércio Peres. 
Os candidatos Elisa Araújo e João Chocolate 
também se reuniram com a Diretoria.

O documento entregue aos prefeitáveis 
foi construído com a participação do ser-

vidor, que encaminhou suas 
demandas para o whatsapp do 
Sindicato. 

Carlinhos da Saúde 
deflagra eleição no 

Sindicato 
As eleições para escolha da nova 

Diretoria do SSPMU vão acontecer no 
dia 2 de Dezembro de 2020, das 8h às 17 
horas, ininterruptamente, no anfiteatro 
do Centro Administrativo da Prefeitura 
(avenida Dom Luiz Maria de Santana, nº 
141, Santa Marta). 

Somente poderá votar o servidor 
que estiver filiado ao Sindicato há pelo 
menos 180 dias antes das eleições e em 
dia com o pagamento de suas mensali-
dades.

Prefeitáveis atendem chamado 
do SSPMU e recebem pré-pauta 

de reivindicações de 2021
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Sindicalistas 
conquistaram férias 

para o pessoal da Saúde 
Desde Outubro, servidores da Saúde 

estão usufruindo do direito a férias, então 
suspensas em razão da pandemia do novo 
coronavírus. A concessão das férias ao 
funcionalismo da Pasta, na linha de frente 
do combate à doença, foi mais um pedido da 
Diretoria do SSPMU atendido pela Prefeitura.

Quarta da Live alcança milhares de servidores
Temas atuais de interesse coletivo 

têm mobilizado o funcionalismo que já 
sabe: uma vez por semana tem Quarta da 
Live, projeto do SSPMU com transmissão 
pela página do Facebook, sempre a partir 
das 16 horas. 

Saúde mental, empreendedorismo, 
nutrição, previdência, violência contra a 
mulher, entre outros temas foram tratados 
na Quarta da Live, que tem apoio da SAD 
e da Comissão Multidisciplinar de Assis-
tência à Saúde do Servidor.

Cumprimento do Plano 
de Carreira mobiliza 

sindicalistas
Servidores filiados que estão com difi-

culdades para requererem o desenvolvimen-
to na carreira, através da progressão ou da 
promoção, por exemplo, podem procurar a 
Assessoria Jurídica do SSPMU. Atendimento 
de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e 
das 13h às 17 horas.

Filiados ao SSPMU receberam 
máscaras de proteção contra o novo 
coronavírus, assim como os servidores 
da linha de frente no combate ao vírus. 
O equipamento de proteção individual 
foi confeccionado por servidoras da 
Feti e também voluntárias, em parceria 
com o Sindicato, que adquiriu tecidos, 
linha e elástico. 

“É nossa obrigação cuidar do 
servidor”, reforça o presidente interi-
no Carlinhos da Saúde, ressaltando o 
empenho das diretoras Luciene Silva 
(Social) e Daniela Arantes (Secretária-
-geral) para a confecção das máscaras. 
“Somos uma equipe”, afirmou o diri-
gente sindical.

Filiados recebem cestas 
de alimentos do SSPMU

Mais de 2.300 cestas de alimentos foram 
entregues pela Diretoria aos filiados. 

Cercados de todas as medidas de segu-
rança para prevenção ao novo coronavírus, 
sindicalistas distribuíram as cestas contendo 
17 itens, tais como arroz, feijão, macarrão, 
molho de tomate, pó de café, óleo, sal, goia-
bada e biscoito com recheio doce.

Sindicato distribui mais 
de 4 mil máscaras
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Diretoria do SSPMU amplia leque de parceiros para associados
Em pouco mais de quatro meses, o 

presidente interino do SSPMU, Carlinhos 
da Saúde, conquistou novas parcerias que 
garantem benefícios aos filiados. 

Entre as novidades estão o convênio com 
a DPachoal, que oferece 50% de desconto nos 
valores dos serviços de alinhamento, balan-

ceamento, montagem de pneus, suspensão, 
freios, troca de óleo e filtro.

A nutricionista Gabrielle Alves, nova 
parceira, atende sempre às sextas-feiras na 
sede do SSPMU (rua Tancredo Neves, 55, 
Santa Marta). Agendamentos pelo telefone 
3312-5559. 

Filiados também podem usufruir do 
convênio com as Óticas Carol e ter acesso a 
óculos de qualidade, com designers moder-
nos e confortáveis, e descontos imperdíveis. 
E mais: a Obrigado Brigadeiro garante 10% 
de desconto sobre os preços dos docinhos, 
tradicionais e gourmet.

Redeorto e MedPrev renovam 
convênios com Sindicato dos Servidores

A Redeorto renovou por mais 18 me-
ses convênio com o SSPMU, que garante 
desconto mínimo de 10% nos valores das 
mensalidades relativas ao convênio odon-
tológico que é oferecido exclusivamente 
para serviços de ortodontia.

A parceria com o Instituto de As-
sistência Social MedPrev foi renovada 

por mais 24 meses. Convênio assegura 
descontos em consultas médicas e exames 
laboratoriais aos filiados ao SSPMU, bem 
como seus dependentes. 

Servidores sindicalizados e seus pa-
rentes até 2º grau têm desconto mínimo 
de 5% junto ao MedPrev, localizado na 
rua Vigário Silva, 317, Centro.

Colégio Marista 
entra para o 
rol das novas 

parcerias 
A Diretoria do SSPMU, capitaneada 

por Carlinhos da Saúde, também firmou 
parceria com o Colégio Marista Dioce-
sano, que garante descontos de 12% nas 
mensalidades escolares a partir de 2021. 

Demanda reiterada da categoria, o 
atendimento psicológico ao filiado está 
de volta ao SSPMU, desde o início de 
Outubro. “Esse é mais um benefício para 
o funcionalismo”, afirma o presidente in-
terino do Sindicato, Carlinhos da Saúde. 

A servidora de carreira e psicóloga 
clínica Daniela Bernardes atenderá o 
filiado diariamente. Agendamentos pelo 
telefone 3312-5559, sendo necessário che-
gar 15 minutos antes do início da sessão.

Psicóloga volta a atender filiados 

Parceiro do SSPMU, 
o cabeleireiro Will 
atende associados e 
seus dependentes.


