
Esta é a chapa A FORÇA DO SERVIDOR - formada por 
companheiras e companheiros verdadeiramente 

comprometidos com as causas da categoria. 

4 DE ABRIL DE 2012
At ra vé s  d e  i n i c i a t i va  d a 

atual Diretoria do SSPMU, 
quase 2.000 companheiros e 
companheiras se reuniram na 
porta da Prefeitura de Uberaba 
para exigir respeito e melhores 
salários. De mãos dadas, rezamos 
a oração universal - o Pai Nosso, 
e mostramos nossa fé, nossa 
capacidade de ação e de união.

A luta continua! 

Confira quem é quem nas páginas internas
Diretoria atual do SSPMU conquista compromisso dos candidatos a prefeito de 

não usarem as súmulas vinculantes. Veja outras conquistas nas páginas internas.



NOME: Luís Carlos dos Santos
CARGO NA CHAPA: Presidente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
Pedagogo, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Contabilidade, ex-conselheiro 
gestor e ex-presidente do Conselho Fiscal do Ipserv; ex-chefe de Arrecadação no CODAU
SECRETARIA: Administração
FUNÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho
 

NOME: Carlos Humberto Costa
CARGO NA CHAPA: 1º Vice-Presidente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
Técnico em Contabilidade, foi Guarda Mirim, é
membro da CIPA, foi eleito duas vezes 
conselheiro Gestor do IPSERV.
SECRETARIA: Secretaria de Saúde 
FUNÇÃO: Cotador/27 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
 

NOME: Ângelo Guilherme Rocha Borges
CARGO NA CHAPA: 1º Tesoureiro
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
Formado em Educação Física pela Universidade de Uberaba (Uniube).  Ele presidiu a 
Associação de Professores  de Educação Física de Uberaba. Possui longa e profunda 
relação com os esportes, e atualmente é arbitro filiado à Federação Mineira de Vôlei, à 
Confederação Brasileira de Vôlei e à Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais.
CARGO PÚBLICO: Secretário Escolar 
SECRETARIA: Secretaria de Educação e Cultura
FUNÇÃO: Secretário Escolar
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura

 
NOME: Aldo Cezar de Oliveira
CARGO NA CHAPA: 2º Tesoureiro
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
Ensino Fundamental Incompleto,
ex-chefe do Transporte Escolar
SECRETARIA: Secretaria de Educação e Cultura 
FUNÇÃO: Motorista/30 anos de serviço público
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura

NOME: Acinério dos Santos Mendonça
CARGO NA CHAPA: 1º Secretário
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Advogado, pós-graduado em administração pública 
municipal e técnico em Contabilidade
SECRETARIA: Governo
FUNÇÃO: Agente Governamental/20 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Fundação Cultural de Uberaba

NOME: Froner Batista Tristão
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal - Suplente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Superior Completo – Ciências Biológicas 
SECRETARIA: SETTRANS
FUNÇÃO: Guarda Municipal/8,5 de serviço público 
LOTAÇÃO: Seção de Policiamento

Eleição vai acontecer dia 30 de novembro de 2012, das 8h às 17h,
no anfiteatro do Centro Administrativo/Prefeitura de Uberaba

ChApA 1: A FORÇA DO SERVIDOR
DIRETORIA SSpMU 2013/2016
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NOME: Anderson Honório
CARGO NA CHAPA: 2º Diretor Patrimonial
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Ensino médio/ Comando elétricos, eletricista
residencial e predial/ informática
SECRETARIA: Secretaria de Infra Estrutura
FUNÇÃO: Eletricista
LOTAÇÃO: Seção Cons.Edificações Públicas – Eletricistas

NOME: Avelino de Siqueira Neto
CARGO NA CHAPA: 2º Secretário
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 2º grau completo – Secretário Escolar 
SECRETARIA: SETTRANS – 21 anos de serviço público
FUNÇÃO: Fiscal de Posturas Municipais/21 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Seção de Fiscalização

NOME: Mário Lúcio da Silva
CARGO NA CHAPA: 1º Diretor Social
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
SECRETARIA: Secretaria de Saúde 
FUNÇÃO: Administrativo/25 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Núcleo de Serviços Operacionais

NOME: Ednei Arsênio dos Santos
CARGO NA CHAPA: 1º Diretor de Esportes
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO:
2º grau completo / Técnico em Administração de empresas/ Agente locais de vigilante em saúde.
SECRETARIA: Secretaria de Saúde
FUNÇÃO: Auxiliar em Saúde 
LOTAÇÃO: Depto. de combate a Endemia e Zoonoses

NOME: Walter José Borges
CARGO NA CHAPA: 3º Diretor Patrimonial
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Ensino médio incompleto 
SECRETARIA: Secretaria de Administração
FUNÇÃO: Motorista/15 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Seção de Controle de Veículos

NOME: Carlos Silva Borges
CARGO NA CHAPA: 3º Diretor de Esportes
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Segundo grau completo 
SECRETARIA: Secretaria de Infra Estrutura – 22 anos de serviço público
FUNÇÃO: Pedreiro/22 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Horto Municipal

NOME: Daniela Rocha Arantes
CARGO NA CHAPA: 3º Secretário
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Pós graduanda em Direito Público, Direito Civil e Processo Civil 
SECRETARIA: Secretaria de Governo
FUNÇÃO: Assistente de Administração I 
LOTAÇÃO: Secretaria de Governo

NOME: Jozélia Barbosa dos Santos Botelho
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal Efetivo
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 2º grau completo “Magistério” 
SECRETARIA: Secretaria de Educação e Cultura
FUNÇÃO: Secretária Escolar 
LOTAÇÃO: Transporte Escolar
 

ChApA 1: A FORÇA DO SERVIDOR
DIRETORIA SSpMU 2013/2016
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NOME: Marley Klenio Xavier
CARGO NA CHAPA: 3º Diretor Social
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Curso Superior, Especialista em Direito
 Público, Professor Universitário, Advogado, Conelho da OAB/MG. 
SECRETARIA: PROGER
FUNÇÃO: Procurador do Município 
LOTAÇÃO: Procuradoria

NOME: José Geraldo Borges Celani
CARGO NA CHAPA: 3º Tesoureiro
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Zootecnia/pós-graduação em Agronegócios 
SECRETARIA: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
FUNÇÃO: Assistente de Administração II/19 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NOME: Vanderlei Lopes Ferreira
CARGO NA CHAPA: 2º Diretor de Esportes
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Técnico em Contabilidade/ 
Técnico com Eletronica. 
SECRETARIA: Secretaria de Governo
FUNÇÃO: Operador de Som/25 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Fundação Cultural

NOME: Aguinaldo Adelino Garcia Bicho
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal Efetivo
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Especialização em Saúde Mental/Escritor
SECRETARIA: Secretaria de Saúde 
FUNÇÃO: Terapeuta Ocupacional/18 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: UAI – Unidade de Atenção ao Idoso

NOME: Claudete da Silveira Mendes
CARGO NA CHAPA: 2º Diretor Social
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Superior incompleto – Gestão Pública 
SECRETARIA: Secretaria de Administração
FUNÇÃO: Assistente de Administração I 
LOTAÇÃO: Seção de Segurança e Medicina do Trabalho

NOME: Luciene Rosa da Silva
CARGO NA CHAPA: 1º Diretor Patrimonial
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Curso técnico em Ótica e Optometria. 
SECRETARIA: Saúde
FUNÇÃO: Assistente de Administração II 
LOTAÇÃO: CAPS-D

NOME: Cristina Maria Cesar
CARGO NA CHAPA: 2º Vice-Presidente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
SECRETARIA: Secretaria de Saúde 
FUNÇÃO: Auxiliar em Saúde/19 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Depto. de combate a Endemia e Zoonoses

NOME: Jaime Cardoso dos Santos
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal Efetivo
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Graduando em Gestão de Recursos Humanos 
SECRETARIA: Secretaria de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO: Serviços Operacionais/23 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ChApA 1: A FORÇA DO SERVIDOR
DIRETORIA SSpMU 2013/2016
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“Venho a público declarar meu apoio 
à chapa 1 - A Força do Servidor. Quero 
enaltecer a competência do trabalho 
realizado à frente do SSPMU, podendo 
reafirmar a seriedade e o compromisso 
que a chapa tem com o servidor público. 

Peço seu voto de confiança”.

Elmar Goulart 
Vereador Eleito

“Votar na chapa 1 - A Força do Servidor, 
é garantir que as causas da categoria 
estarão em boas mãos. Eles não deram 
sossego para os candidatos a prefeito 
e a vereador durante a campanha, e, 
com certeza, não vão dar sossego para 
os eleitos. Estão sempre reivindicando 
melhorias para os servidores municipais.”.

Ismar Marão 
Vereador Eleito

NOME: Silvio Roberto da Silva
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal Suplente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: Graduando em Biologia/ Técnico em vigilância
sanitária e ambiental/ Membro suplente da COMUPDA (Conselho Municipal de
Defesa Animal), Ex Presidente Associação de Bairro Jd.Uberaba) 
SECRETARIA: Secretaria de Saúde
FUNÇÃO: Fiscal Sanitário/20 anos de serviço público 
LOTAÇÃO: Seção de Fiscalização e Controle Sanitário

NOME: Junival Cardoso da Silva
CARGO NA CHAPA: Conselho Fiscal Suplente
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO: 
SECRETARIA: Secretaria de Esporte e Lazer
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Operacionais 
LOTAÇÃO: Secretaria de Esporte e Lazer

”Durante os últimos anos estive ao lado 
do servidor municipal, junto com a  atual 
Diretoria do Sindicato dos Servidores. 
Confio nos seus membros porque 
testemunhei sua dedicação e as muitas 
conquistas que juntos obtivemos. Tem 
muito trabalho a ser realizado e por isso 
acredito na capacidade da Chapa 1 para 
realizá-lo.  Por isso peço o seu voto!”

Marcelo Machado Borjão 
Vereador Reeleito

ChApA 1: A FORÇA DO SERVIDOR
DIRETORIA SSpMU 2013/2016

“O plano de saúde dos servidores 
municipais exige acompanhamento 
permanente e o SSPMU participa 
da gestão do contrato com grande 
interesse e responsabilidade.”

Paulo Augusto Alves Bosco 
Superintendência 
RN Saúde | Assistência Médica

“A participação do SSPMU foi de 
fundamental importância para o 
projeto que resultou na contratação 
do Plano de Saúde dos Servidores 
Municipais de Uberaba.”

Rogério Tauaf Carneiro 
Diretor Executivo 
A&T Consultoria / Benefício Saúde.com 
Consultoria Especializada em Saúde 
Suplementar
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“Durante meu mandato de presidente, 
a Cohagra – através de parceria com 
o SSPMU – destinou 664 unidades 
habitacionais para os ser vidores 
municipais de Uberaba.”

Samir Cecílio 
Ex-presidente da Cohagra/Vereador Eleito



A chapa1/ A FORÇA DO SERVIDOR disputa a Diretoria do 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE UBERABA - SSPMU

GESTÃO 2013/2016
Jornalista

Giselda Campos  
MTB/MG:14.379

EXpEDIENTE

Repórter-fotográfico
Enerson Cleiton 

 Sindicato conquista o compromisso 
dos candidatos a prefeito de não 
utilizarem as súmulas vinculantes.

 Implantação do Plano de Saúde, em 
2012, para os servidores da Prefeitura 
de Uberaba, subsidiado pela admi-
nistração – uma das conquistas mais 
importantes das últimas décadas 
para a categoria.

 Conquista de R$ 60 de aumento no 
tíquete, que sobe para R$ 270 a partir 
de novembro de 2012.

 Após vários anos sem abertura para 
negociação, a atual Diretoria conse-
guiu realizar várias rodadas de con-
versas com o governo municipal.

 Reajuste salarial de 10% em 2009 e 
2010.

 Antecipação da data-base.

 Licença-maternidade de seis meses 
para todas as servidoras públicas mu-
nicipais de Uberaba – da Prefeitura e 
da Câmara, antes da aprovação do 
projeto em nível nacional.

 Melhorias no projeto de avaliação de 
desempenho dos servidores públicos 
municipais de Uberaba.

 Sindicato promove abaixo-assinados 
de repúdio contra o uso das súmulas 
vinculantes do Supremo Tribunal 
Federal para cálculo dos salários dos 
servidores municipais de Uberaba, e 
pedindo seu cancelamento.

 Garantia de melhorias na segurança 
e medicina do trabalho para os servi-
dores públicos municipais.

 Retirada do projeto do Executivo 
que extinguia o benefício das férias-
-prêmio de todos os servidores.

 Sensibilização do governo para que 
providenciasse pão e suco de soja 
para os servidores, enquanto se reali-
zava os reparos necessários no Banco 
de Alimentos de Uberaba, danificado 
por fortes chuvas.

 Prazo extra para que os 1.200 servi-
dores da Prefeitura de Uberaba que 
ficaram fora do Plano de Carreira 
– por opção própria, possam voltar 
atrás oficialmente. Vários companhei-
ros que optaram por não aderirem 
ao Plano de Carreira pediram que o 
sindicato intercedesse por um novo 
prazo.

 Garantia de um abono de R$ 200 
ainda para o final de 2012, através de 
emendas dos vereadores.

 Fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual aos servidores.

 Reforma e retomada do uso do Giná-
sio Poliesportivo.

 Reforma dos três consultórios dentá-
rios que estavam danificados e sem 
uso, e a retomada do funcionamento, 
com dentista e auxiliar de dentista.

 Dezenas de convênios com descontos 
em educação, saúde, lazer, esporte, 
proteção automotiva, entre outros.

 Sindicato soma vitórias na Justiça em 
nome dos servidores, contra descon-
tos indevidos de Imposto de Renda. 

 Sindicato realiza concursos de reda-
ção com premiações para os servido-
res e valorização da categoria.

 Sindicato faz parcerias para a qualifi-
cação de servidores.

 Sindicato promove ações sociais, 
inclusive para estimular a doação de 
sangue e de medula óssea.

 Sindicato leva indicativo de greve em 
2012 para a deliberação dos servido-
res municipais.

 Sindicato realiza ato público histórico 
de protesto contra reajuste de 2012 
e leva quase 2.000 servidores à para-
lisação e manifestação em frente à 
Prefeitura.

 Sindicato reúne vereadores para pe-
dir apoio para as lutas da categoria e 
consegue sensibilizar os vereadores.

 Sindicato pede apoio dos deputados 
de Uberaba para as reivindicações da 
categoria.

 Sindicato conquista, via Cohagra, a 
entrega de mais de 660 casas para 
os servidores municipais, através do 
programa Minha Casa Minha Vida.

 Realização de debate histórico en-
tre todos os candidatos a prefeito 
de 2012, para a apresentação dos 
projetos voltados para os servidores 
municipais, com transmissão ao vivo 
pela Rádio Sete Colinas, TV Câmara e 
site da Câmara Municipal.

 Sindicato entrega pauta de reivindi-
cações para todos os candidatos a 
prefeito de Uberaba, com 40 itens.

 Conquista do fim da cobrança da 
cesta de serviços na Caixa Econômica 
Federal.

 Reativação da CIPA – Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes.

NOTÍCIAS SOBRE AÇÕES E CONQUISTAS DA 
DIRETORIA 2009/2012
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Desde que assumiu o mandato 
em janeiro de 2009 a Diretoria 

2009/2012 do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba – SSP-
MU, tem se esforçado para superar os 
problemas encontrados na administra-
ção da entidade, com destaque para:

*1 - Uma dívida a receber na ordem de 
R$ 313 mil 675,42, referente a emprés-
timos feitos pelo sindicato, no período 
de 2000 a 2005, para servidores muni-
cipais (detectada pela empresa Contas 
Auditoria e Contabilidade durante au-
ditoria realizada no SSPMU, em 2009, 
por iniciativa da atual gestão)

OBS.: Assembleia-geral de servidores 
realizada dia 1º de setembro de 2011 

Atual Diretoria do SSPMU fez uma 
série de reivindicações ainda não 

concedidas na totalidade – e permanece 
atenta em relação a todas elas.

Algumas reivindicações...

_Reposição imediata das perdas salariais 
da categoria  

_ Aumento real de salário

_ Reajuste do valor do tíquete-alimen-
tação 

_ Melhoria do atendimento no consultó-

“Tenho um imenso respeito pela diretoria 

2009/2012 do nosso SSPMU. Apesar das 

dificuldades que enfrentaram, os diretores 
do sindicato não baixaram a cabeça, e 
conseguiram conquistas importantes, 
como o Plano de Saúde, por exemplo. E 
mais ainda: agiram sempre com ética, 
com lisura, e comprometidos única e 
exclusivamente com os interesses da 
categoria.”

Maria Batista Varotto 
Servidora Municipal

“Sou testemunha da luta dos atuais 
diretores do SSPMU na defesa dos interesses 
dos servidoresmunicipais de Uberaba. Eles 
não dão sossego aos vereadores. Estão 
sempre reivindicando alguma coisa; 
pedindo apoio para suas batalhas na 
Prefeitura; acompanhando, passo a passo, 
tudo que chega à Câmara e que interessa 
aos servidores. Enfim, não tem nada que 
os desanime.”

Tony Carlos 
Vereador Reeleito

pRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA 2009/2012
CONTAS A pAGAR E A RECEBER 

decidiu, por unanimidade, lançar a dí-
vida como fundo perdido

*2 - Uma dívida a pagar na ordem de 
R$ 34 mil, referentes a Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de 
Incêndio, Previdência Social (INSS) e 
plano corporativo de telefone celular, 
só este último, com uma conta de R$ 
6 mil (detectada pela empresa Contas 
Auditoria e Contabilidade durante au-
ditoria realizada no SSPMU, em 2009, 
por iniciativa da atual gestão)

OBS.: Estas contas foram negociadas 
com os credores e pagas em parcelas.

*3 – Dívida com o Ecad (que arrecada 
direitos autoriais de música) por falta de 
pagamento relativo a festas grandiosas 

realizadas por diretoria anterior, de 2001 
a 2005

OBS.: Os poucos recursos do SSPMU 
foram bloqueados pela Justiça para pa-
gamento de parte da dívida, enquanto 
outra parte foi parcelada através de 
acordo com o Ecad

*4 – Dívida com a Cemig, que ingressou 
na Justiça para receber o pagamento 
relativo a um suposto “gato” de período 
anterior à atual Diretoria, conforme de-
tectado pelos técnicos da própria Cemig. 

*5 – Destruição dos equipamentos do 
SSPMU, incluindo os três consultórios e o 
ginásio poliesportivo – que foram refor-
mados graças à colaboração e parceria 
da comunidade.

AÇÕES pARA A GESTÃO 2013/2016 (A LUTA CONTINUA!)

rio odontológico, localizado na sede do 
Sindicato, abrangendo o fornecimento 
de material e a liberação de um dentista 
especializado em Endodontia e um ACD, 
em função do aumento da demanda de 
atendimentos

_ Apoio e/ou celebração de convênio para 
viabilizar a implementação do Clube do 
Servidor

_Fixação de igualdade salarial entre os 
antigos e novos guardas municipais.

_Fornecimento de merenda escolar para 
os profissionais da área da Educação nos 
seus locais de trabalho

_Inclusão de dependentes no Plano de 
Saúde, subsidiados pelo município

_O abono natalino de R$ 200 prometido 
para dezembro de 2012 (já foi aprovado 
pela Câmara)

_Implantação do seguro-acidente

_Aposentadoria especial para servidores 
que fazem jus ao benefício.
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BENEFÍCIOS pARA OS SINDICALIZADOS

Os três consultórios dentários foram 100% recupe-
rados pela atual diretoria, e dentista e auxiliar de 
dentista voltaram a atender no local.

IMAGENS

Quando a atual diretoria assumiu em janeiro de 
2009, os três consultórios dentários estavam dani-
ficados, sem a menor condição de uso. Dentaduras, 
sangue, remédios, dentes, algodão - e vários outros 
produtos estavam espalhados pelo chão e balcões 
dos consultórios.

“Manifesto meu apoio 
à reeleição da chapa “A 
força do Servidor” por 
acompanhar de perto o 
trabalho da atual Direto-
ria do Sindicato em favor 
dos Servidores Públicos 
Municipais, e por ter a 
certeza de que a categoria 
estará bem representa-
da por uma liderança 
atuante, competente, ética 
e comprometida com a 
defesa da valorização dos 
servidores”.  

João Ripposati
Vereador Reeleito

Ginásio poliesportivo foi totalmente reformado com a par-
ceria da Prefeitura, e de empresas que, em troca, colocaram 
publicidade no local.

Atual diretoria en-
controu o ginásio 
danif icado, sujo, 
abandonado, sem 
condição de uso.

Veículo adquirido através de 
emendas feitas pelos verea-
dores ao Orçamento, direcio-
nadas para a compra de um 
carro.

Veículo antigo estava 
danificado e foi dado 
como entrada na com-
pra de um carro novo, 
usado, inclusive para 
atender aos servidores. 

Graças à conquista de credibilidade 
junto à comunidade de Uberaba, 

Diretoria 2009/2012 do SSPMU tem con-
seguido acertar convênios em vários seg-
mentos para atender aos sindicalizados, 
com descontos na prestação de serviços, 
e outros.

*1 - A atual Diretoria acertou mais de 
40 convênios com descontos nas áreas 
de: Saúde (exames laboratoriais, óticas, 

farmácias); Educação (línguas, ensino 
fundamental, médio, superior, cursos pro-
fissionalizantes, além de pós-graduação 
a distância); Comércio (vários setores); 
Lazer (Uberaba Country Club)

*2 - A atual Diretoria realizou dois con-
cursos de redação, oportunidades em 
que conseguiu vários prêmios para os 
primeiros colocados e para sorteio entre 
os participantes dos eventos culturais.

OBS.: Para isso, acertou convênios com 
entidades de renome – como a Academia 
de Letras do Triângulo Mineiro, e institui-
ções/empresas públicas e privadas

Além de manter a assessoria jurídica 
administrativa gratuita, através de dois 
advogados que atendem na sede do 
Sindicato, a atual diretoria intensificou o 
convênio com salão de cabeleireira anexo 
ao SSPMU.

AÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO
Atual Diretoria do SSPMU – seguindo 

orientações sobre os novos conceitos 
de atuação sindical:

*1 - Acertou convênio com o Hemocentro 
Regional Uberaba/Fundação Hemominas, 
que inspirou o tema do 2º Concurso de 
Redação SSPMU (Doação de Sangue) e 
prevê o incentivo da doação de sangue 
e de medula óssea entre servidores da 

Câmara e da Prefeitura.

*2 – Acertou convênio com a Escola Esta-
dual Frei Leopoldo de Castelnuovo para 
uso do ginásio poliesportivo do SSPMU. 
A instituição de ensino realiza ali, as 
atividades do PROETI - Projeto Escola de 
Tempo Integral.

*3º - Fortaleceu a assessoria de imprensa; 

criou o site www.sspmu.com.br e páginas 
nas redes sociais Facebook e Orkut com o 
objetivo de abrir espaços de comunicação 
com os servidores municipais de Uberaba 
e com a comunidade.

*4º - Acertou convênio com a empresa 
UraOnline para modernização do site 
www.sspmu.com.br.


