
PARTICIPE DO SINDICATO! NOS VISITE! ACOMPANHE AS AÇÕES DO SSPMU!

COM APOIO DO SSPMU, PLANO DE 
CARREIRA DOS SERVIDORES DA 
PREFEITURA FOI APROVADO.
Melhorias salariais, progressão na carreira, direitos adquiridos asse-
gurados, são apenas algumas das vantagens contidas no plano de 
carreira dos servidores da PMU, que foi aprovado pela Câmara de 
Vereadores. Conquista histórica do SSPMU,  o novo plano vigorará a 
partir de 1º de setembro. Trabalhadores do Legislativo também têm 
carreiras reformuladas. Leia nas páginas 3 e 7

CORRIDA DO SERVIDOR MARCA 
COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO

SINDICATO REABRE CONSULTóRIOS 
ODONTOLógICOS EM SUA SEDE 
Página 6

Páginas 4 e 5

DIRETORIA INVESTE EM 
MELHORIAS NO SSPMU
Uma ampla reforma está sendo realizada na sede do SSPMU 
com o objetivo de oferecer melhores instalações aos sevidores 
da Prefeitura e da Câmara de Uberaba.As obras contemplam 
desde a construção de um anfiteatro até a trasnformação da 
quadra em ginásio poliesportivo. Página 7

HORTO RECEBE 
SINDICALISTAS
Detalhes na página 7

2015, ANO DE 
CONQUISTAS
Leia mais em Editorial,
 página 2

“Você valoriza sua saúde bocal?”
Leia e tire suas dúvidas na páginas 8”
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Amigas e amigos servidores (as):
Assumi juntamente com meus companheiros de direto-

ria um sindicato desacreditado, com muitas dívidas, proces-
sos judiciais, administrativos, trabalhistas, danos morais den-
tre outros, todos batendo à nossa porta. Mas assumi com o 
compromisso de buscar incessantemente junto aos poderes 
(Prefeitura, fundações, autarquias e Câmara), bem como de 
estar atento às mudanças nas legislações pertinentes, as me-
lhorias para toda a categoria. Ao longo desses últimos cinco 
anos conseguimos dentre outros: a compra de um veículo 
Doblò que esta sendo utilizado para as demandas do SSPMU 
e de servidores; conquistamos com muita luta e persistência 
um Plano de Saúde para todos os servidores efetivos e não 
efetivos; um comodato de cessão por 20 anos com o Estado 
(antigo Centro Social Urbano – Leblon), onde já estamos re-
alizando as reformas necessárias para tornar aquele espaço 
o Clube do Servidor; parcerias com a Xavier Card, Med Prev, 
óticas, farmácias, laboratórios, clinicas odontológicas e médi-
cas, Clínicas de Pilates, academias, Casa dos Filtros, Facthus, 
Unipac, Uninter, escolas de línguas, dentre outras, todas im-
portantes. Reinauguramos os Consultórios Odontológicos 
disponibilizando,  com o apoio da Prefeitura,  quatro profis-
sionais, sendo dois dentistas, (clínico geral e endodontista), 
um ACD e um técnico em radiologia. Os consultórios estão 
funcionando a todo vapor, atendendo os servidores filiados 
e seus familiares. Implantamos recentemente o Projeto Biop-
síquicossocial e já estamos atendendo os servidores e seus fa-
miliares no Sindicato e nas suas residências. Realizamos duas 
grandiosas festas nos últimos dois anos em comemoração ao 
dia do servidor, com sorteios de carro, motos e mais de três 

centenas de bons prêmios. Estamos viabilizando, conforme 
compromisso do senhor prefeito e da primeira dama, aquisi-
ção da casa própria para o servidor. Mais de três centenas de 
servidores já foram contemplados e esperamos que muitos 
outros ainda sejam. Estamos concluindo uma mega reforma 
na sede do sindicato, dotando-o de um minianfiteatro com 
todas as instalações, salas de reuniões, salas de espera, fecha-
mento e reforma geral da cobertura da quadra, dotando-a de 
uma iluminação moderna. Estamos transformando a “quadra” 
do SSPMU em um moderno ginásio, onde poderemos rece-
ber grandes jogos; realizar grandes festas, inclusive promover 
campeonatos a altura que o servidor merece. Hoje o SSPMU 
esta filiado à FESEMPRE (Federação Interestadual dos Servido-
res Públicos Municipais e Estaduais), CSPB (Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil) e a Nova Central Sindical. Coisas 
que no passado não existiam; um sindicado forte e respalda-
do por todas estas instituições. Por fim, queremos apresentar 
uma das maiores conquistas da nossa gestão, se não a maior, 
o novo Plano de Carreira, aprovado e programado para entrar 
em vigor a partir de 1º de setembro/2015. Plano esse elabora-
do por servidor de carreira e que irá corrigir distorções e trazer 
uma perspectiva de melhoria para todos nós. Sabemos que 
2015 está sendo visualizado pelos pessimistas como um ano 
difícil e acreditamos que será sim, mas nós como sempre, esta-
remos preparados para enfrentar e vencer os obstáculos, com 
diálogo, perseverança, firmeza e com o total apoio de todos 
os servidores.

Um forte abraço,
Luis Carlos dos Santos 

Presidente o SSPMU
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Com um plenário lotado pelo funciona-
lismo da Prefeitura, a Câmara aprovou  
pacote de projetos que se traduz no pla-
no de carreira do servidor público muni-
cipal. Presidente do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de Uberaba 
(SSPMU), Luís Carlos dos Santos diz que 
o resultado da votação pelo Legislativo 
contempla a categoria.

Segundo ele, as emendas apresentadas 
pelos vereadores ao Projeto de Lei Com-
plementar 15/2015 melhoraram seu 
conteúdo, vitaminando os benefícios 
aos servidores – de 50 emendas, 23 pas-
saram pelo plenário. 

O PLC instituiu as carreiras dos grupos 
de atividades da governança pública e 
da seguridade social dos servidores da 
Administração Direta Municipal.

Também foi aprovado pelos vereadores, 
o Projeto de Lei 116/2015, que estabe-
leceu as tabelas de vencimento básico 
desses trabalhadores. A votação dos 
projetos de autoria do prefeito Paulo 
Piau contou com a participação à Mesa 
Diretora, do presidente do SSPMU, Luís 
Carlos dos Santos, da secretária de Ad-
ministração, Eclair Gonçalves e da dire-

tora da Central de Recursos Humano da 
PMU, Sandra Barra. 

“O prefeito foi corajoso ao colocar esse 
plano para votar”, avalia o dirigente sin-
dical. Para ele, contudo, os projetos não 
seriam aprovados sem a ação do SSPMU, 
que não descansou até ver esse resulta-
do. “[a votação] É um fato histórico, fruto 
de luta do Sindicato”, diz Luís. 

De acordo com o presidente do SSPMU, 
o plano vigora a partir de 1° de setem-
bro, com reflexo na folha em outubro. Os 
servidores que não quiserem aderir ao 

novo plano devem manifestar-se até o 
dia 31 de agosto, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Administração, sendo a deci-
são de caráter irrevogável. Aqueles que 
não se manifestarem dentro desse prazo 
serão automaticamente incluídos. 

Vice-presidente do Sindicato, Carlos 
Humberto Costa, entre outros dirigentes 
também acompanharam a votação no 
plenário do Legislativo, onde estavam 
ainda cerca de 200 servidores.

(Leia mais na página 7)

A Diretoria 2013-2016 do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Ube-
raba (SSPMU) acompanhou a votação e 
aprovação do Projeto de Lei 118/2015 
que Institui o Plano de Cargos e Car-
reiras dos trabalhadores da Câmara 
Municipal. Presidente da entidade, Luís 

Carlos dos Santos avalia o resultado da 
sessão como uma vitória, já que a de-
manda é antiga junto ao Legislativo.

Conforme o texto aprovado, o quadro 
de pessoal da Casa será composto por 
servidores concursados e também por 
comissionados – cargos de confian-

ça – de livre nomeação e exoneração.  
O vice-presidente do SSPMU, Carlos 
Humberto Costa, o diretor de Esportes, 
Ednei Arsênio dos Santos e o conselhei-
ro fiscal, Sílvio Roberto da Silva, tam-
bém acompanharam a votação do PL 
no plenário. 

CONQUISTA HISTóRICA, PLANO DE CARREIRA DA PMU É APROVADO

CARREIRAS DA CÂMARA TAMBÉM FORAM REFORMULADAS

Geral

Conquistas:
Este ano o tíquete alimentação dos 
trabalhadores da Prefeitura passou de 
R$320,00 para R$ 380,00 e os salários 
dos servidores – a exceção daqueles 
atingidos pelo reajuste do mínimo – 
foram ajustados em 6,3%, a partir de 
abril de 2015. 

Opinião
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Fique ligado:
Antes de passar pelo crivo da Câ-
mara, o plano de carreira da PMU 
foi aprovado em assembleia geral 
de servidores, promovida pelo SSP-
MU, em sua sede. 

PLENÁRIO DA CÂMARA VOTA PACOTE DE PROJETOS DO EXECUTIVO QUE INSTITUIU O NOVO PLANO DE CARREIRA
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Geral
CORRIDA DO SERVIDOR MOBILIZA A CATEgORIA NO DIA DO TRABALHADOR

A “I Corrida e Caminhada do Servidor 
Público Municipal de Uberaba”, reali-
zada em 1º de maio, Dia do Trabalha-
dor, foi um sucesso. Essa é a avaliação 
da Diretoria 2013-2016 do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba (SSPMU). Idealizadora 
do evento, a entidade atendeu a um 
anseio da categoria, de comemorar a 
data com um dia de atividades volta-
das ao funcionalismo.

A corrida, promovida em parceria com 
a Secretaria de Esportes e o Departa-
mento Central de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos da Prefeitura 
(Decedes), recebeu o apoio de vários 
parceiros.

A programação realizada no Parque 
das Acácias, o “piscinão”, que incluía 
corrida e caminhada, atraiu 200 par-
ticipantes entre homens e mulheres, 
sendo que destes, 150 correram em 
uma das cinco categorias previstas: 
18 a 30 anos; 31 a 45 anos; acima de 
46 anos, e atleta, além de não servi-
dores, incluídos na disputa por solici-
tação do Decedes. 

“A participação do servidor superou 
nossas expectativas, o que nos moti-
va a promover outros eventos como 
esse”, ponderou o presidente do SSP-
MU, Luís Carlos dos Santos, para quem 
a categoria merece outras atividades 
que lhes proporcionem momentos 
de lazer e confraternização. Ele e o 
prefeito Paulo Piau deram a largada 
na corrida, também prestigiada pelo 
secretário municipal de Esportes, Luiz 
Alberto Medina.

Vice-presidente do SSPMU, Carlos 
Humberto Costa destaca que o servi-
dor respondeu ao chamado da enti-

dade e participou do evento. “Por ser 
a primeira edição, fiquei muito feliz”, 
disse o diretor de Esportes do SSP-
MU, Ednei Arsenio dos Santos, para 
quem o Sindicato e seus parceiros fo-
ram bem sucedidos na escolha desta 
atividade para comemorar o Dia do 
Trabalhador, já que os servidores res-
ponderam ao chamado participando 
da corrida e caminhada. 

O Parque das Acácias também abrigou 
os familiares e amigos dos servidores, 
além de dezenas de funcionários pú-
blicos que trabalharam na organiza-
ção do evento. Júlio César Cândido, da 
Seção de Protocolo da PMU disputou 
a categoria 31 a 45 anos. Ficou em sé-
timo lugar, mas deixou o piscinão com 
um sorriso no rosto de satisfação pela 
participação na corrida.

“Foi ótimo”, disse Júlio, que pediu mais 
uma edição do evento ainda este ano, 
assim como o colega Luciano, funcio-
nário público do Patrimônio Imobili-
ário da PMU, ao aplaudir a iniciativa 
do Sindicato, que para ele aproxima 
a entidade da categoria. Relator da 
Comissão de Assistência ao Servidor, 
o vereador Marcelo Machado Borges 
também acompanhou a corrida e a 
caminhada.

O SSPMU teve outros parceiros no 
evento, sendo Câmara Municipal, 
Uniodonto, RN Saúde, Laboratório 
Sabin, Stúdio Classic, Codau, Polí-
cia Militar, Uniube, Uninter, Guarda 
Municipal e Secretaria de Trânsito e 
Transportes. Tesoureiro da entidade, 
Ângelo Guilherme Borges trata como 
positivo o resultado da “I Corrida e Ca-
minhada do Servidor Público Munici-
pal de Uberaba”. 

Idealizada pela entidade sindical e realizada com o 
apoio da PMU, “I Corrida e Caminhada do Servidor 
Público Municipal de Uberaba”, foi um sucesso! 
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Geral
CORRIDA DO SERVIDOR MOBILIZA A CATEgORIA NO DIA DO TRABALHADOR

Saiba quem são os 
vencedores da disputa.

Masculino 
18 a 30 anos: 
Raphael Marques de Souza Amaral
31 a 45 anos: 
Francisco José de Souza
Acima de 46 anos 
Odair Cardoso da Silva
Atleta  
Orotil Pereira da Silva 
Não servidor 
Geraldo José Canedo
Feminino
18 a 30 anos –  
Não houve participantes 
31 a 45 anos 
Nair Martins de Almeida
Acima de 46 anos 
Elielma Helena da Silva Ribeiro
Não servidora 
Solange Vieira Mendes

ESPORTE É 
QUALIDADE 
DE VIDA
Caros amigos servidores: desde que assumi a 
Diretoria de Esportes do SSPMU tenho procu-
rado trazer mais lazer, divertimento e entreteni-
mento à categoria.

Como diretor, realizei campeonatos de futebol 
de campo, futsal e torneios de truco.

Sei que precisamos avançar mais nesta área 
para melhorar a saúde dos trabalhadores. Pen-
sando nisso, realizamos a I Corrida e Caminha-
da do Servidor Publico Municipal de Uberaba 
em torno do Piscinão, com a ajuda de vários 
parceiros e servidores abnegados.

Este último evento foi de tamanho sucesso, 
que em 2016 estaremos fazendo-o com um 
vulto maior, convidando todos os sindicatos de 
trabalhadores do município, criando a Corrida 
do Trabalhador, com a possibilidade de vários 
prêmios.

E pensando numa maior valorização do espor-
te e lazer para o servidor, estamos realizando as 
reformas do antigo CSU, que será o Clube do 
Servidor e que permitirá a todos os servidores 
e familiares, curtirem um clube especialmente 
para a categoria.

Além disto, estamos realizando ampla refor-
ma na quadra do SSPMU, transformando-a 
em Ginásio de Esportes. Após a inauguração, 
promoveremos várias competições nas diver-
sas modalidades esportivas, valorizando ainda 
mais os servidores da Prefeitura e da Câmara de 
Uberaba. Vale à pena conferir esta modificação 
em nossa quadra.

Ednei Arsenio dos Santos  
Diretor de Esportes do SSPMU
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Cerca de 400 trabalhadores lotados no Hor-
to Municipal receberama visita da Diretoria 
2013-2016 do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Uberaba (SSPMU). Os 
sindicalistas foram ao local acompanhados 

da equipe de profissionais que 
atua no “projeto biopsicosso-
cial”, que tem por objetivo cui-
dar da saúde do funcionalismo 
com foco na prevenção de do-
enças ocupacionais.

Na visita ao horto, o presiden-
te do SSPMU, Luís Carlos dos 
Santos estava acompanhado 

da psicóloga Daniela Bernardes Pereira do 
Carmo e dos dentistas que atuam nos con-
sultórios recém reinaugurados: Guilherme 
Solé de Matos, Marilda Silva Pereira e Antô-
nio Pádua.

A Diretora Patrimonial, Luciene Rosa da Silva 
e o Tesoureiro do SSPMU, Ângelo Guilherme 
também estiveram reunidos com os servido-
res do Horto. Temas como obtenção da casa 
própria também foram abordados na reu-
nião, informa o presidente Luís Carlos.

O atendimento na sede da entidade está 
sendo feito pela psicóloga, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17 horas. Mais cedo, o 
atendimento é feito no Horto Municipal, Zo-
onoses, Depósito e Cemitério, sempre das 6 
horas às 7h40. O projeto inclui ainda a rea-
lização de palestras e rodas de conversa no 
período noturno. 

Os três consultórios dentários instalados na 
sede do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba (SSPMU) já estão 
abertos para atendimento ao trabalhador 
da Prefeitura e da Câmara. A reinauguração 
dos Consultórios Odontológicos Dr. Adroal-
do Esperidião foi marcada pela presença do 
prefeito Paulo Piau, do seu vice, Almir Silva, 
de secretários e vereadores, e do funciona-
lismo, todos recepcionados pela Diretoria 
2013-2016 do SSPMU.

A disponibilização do atendimento dentário 
aos trabalhadores da prefeitura de Uberaba 
e seus familiares integra as atividades do 
“projeto biopsicossocial”, lançado ano passa-
do através de uma parceria entre a PMU e o 
SSPMU, seu idealizador, revela o presidente 
da entidade sindical, Luís Carlos dos Santos. 

De acordo com o dirigente sindical, o projeto 
avançou graças ao apoio irrestrito da primeira-

-dama Heloísa Piau. Já a reabertura dos consul-
tórios odontológicos, ele atribuiu ao secretário 
municipal de Saúde, Marco Túlio Cury, que 
mostrou-se sensível à causa que lhe chegou 
através do subsecretário de Saúde, Evaldo Es-
píndola, que intermediou toda negociação.

Luís Carlos completa dizendo que Evaldo foi 
peça fundamental no processo. No entanto, 
o dirigente sindical assegura: foi o prefeito 
o responsável para que tudo se viabilizasse. 
Além de Paulo Piau e de Almir Silva, a reinau-
guração dos consultórios reuniu o presiden-
te da Comissão Permanente de Assistência 
aos Servidores, o vereador Ismar Vicente dos 
Santos, o Ismar Marão, e os também verea-

dores Marcelo Machado Borges, o Marcelo 
Borjão, e Edmilson de Paula.

Os consultórios levam os nomes de servido-
res que se dedicaram com profissionalismo 
ao exercício das suas atividades. Seus no-
mes foram indicados pelos próprios cole-
gas. São eles: Waldemiro Perez Garcia Paleo, 
Marilda De Melo Moreira e Honório Pires 
França. Os servidores terão atendimento 
com um dentista/clínico geral e um endo-
dontista (especialista em canal). Os consul-
tórios estão instalados na sede da entidade 
sindical, localizada na rua Tancredo Neves, 
55, Santa Marta.

SSPMU REINAUgURA 
CONSULTóRIOS 
ODONTOLógICOS

Você sabia que o Sindicato avalizou a reforma administrativa da PMU?
Antes de serem aprovados pela Câmara, os quatro projetos que compuseram a reforma administrativa da Prefeitura passaram pelo 
aval do Sindicato. Ao todo foram suprimidos 182 cargos da estrutura pública – os comissionados, ou seja, aqueles que são ocupados 
por indicação –, que ficará mais dinâmica. O custeio da máquina será reduzido em cerca de R$ 1 milhão/mês.

SINDICALISTAS VISITAM HORTO COM EQUIPE DE 
PROFISSIONAIS  DO PROjETO BIOPSICOSSOCIAL

DIRETORES DO SINDICATO E DENTISTAS PRESTIGIAM INAUGURAçãO DOS CONSULTóRIOS ODONTOLóGICOS

TRABALHADORES OUVEM PRESIDENTE DO SSPMU, LUÍS CARLOS DOS SANTOS



7

Geral

O presidente do SSPMU, Luis Carlos dos Santos visitou a sede da 
Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e 
Estaduais (Fesempre) acompanhado do tesoureiro da entidade, 
Ângelo Guilherme Rocha Borges. Eles conheceram a estrutura da 

Federação e aproveitaram para falar sobre as principais conquis-
tas e reivindicações do SSPMU. O presidente da Fesempre, Aldo 
Liberato, falou sobre a visita do sindicato, o qual considera atuan-
te.  “As portas da Federação estão abertas para a entidade”.

SINDICATO FIRMA PARCERIA COM A FESEMPRE  

SERVIDORES DA CMU TÊM SABOROSO CAFÉ DA TARDE
Os trabalhadores da Câmara têm novamente acesso ao lanche servido à tarde, uma 
demanda da categoria, defendida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de Uberaba (SSPMU) junto à Presidência da Casa. O lanche, pão com manteiga, 
café e leite, está disponível desde janeiro deste ano.

SSPMU INVESTE NA REFORMA 
gERAL DA SEDE PRóPRIA
Com objetivo de oferecer um espaço mais confortável e funcional, o SSP-
MU está reformando sua sede. O imóvel instalado na rua Tancredo Neves, 
55, Santa Marta, passa por uma reformulação geral, que inclui uma série 
de intervenções no prédio para que o associado do Sindicato tenha mais 
conforto e qualidade no atendimento. A obra contempla a reforma geral 
da quadra que será transformada em um ginásio poliesportivo, cujo teto 
recebe nova estrutura, enquanto o piso ganhará pintura nova. A reforma 
também inclui a substituição da rede elétrica e hidráulica da sede e a 
construção de um amplo auditório, com capacidade para 80 lugares; a 
pintura do prédio e a instalação de uma ampla recepção.

Após exaustivos estudos, a Assessoria 
Jurídica do SSPMU avaliou como positivo 
o Plano de Carreira dos Servidores Públi-
cos Municipais, no que tange ao aspecto 
jurídico/legal, destacando que o mesmo 
assegura os direitos adquiridos, especial-
mente “qüinqüênios” e “férias-prêmio”, 
bem como garante real e efetiva ascensão 
na carreira aos servidores efetivo. Além do 
que, trouxe a incorporação dos valores das 
produtividades aos vencimentos básicos 
(luta antiga do SSPMU), extinguindo-se 
assim a natureza precária daquela situa-
ção, trazendo segurança jurídica para a 
condição remuneratória dos servidores. O 

Plano prevê melhoria salarial para todos os 
servidores de carreira, sendo que, algumas 
categorias tiveram um plus remuneratório 
percentualmente melhor do que outras, o 
que ocorreu, em sua grande maioria, para 
corrigir distorções e injustiças remunerató-
rias. Todavia, inobstante o grande esforço 
desta Entidade, durante o período que 
antecedeu a aprovação do novo plano, ob-
jetivando atender aos anseios de todas as 
categorias, em algumas situações minoritá-
rias, mesmo com a melhoria remuneratória, 
houve discrepâncias isonômicas entre 
funções congêneres que, obviamente, 
deverão ser objeto de todas ações sindicais 

necessárias para a resolução das mesmas, o 
que poderá ocorrer com mais efetividade 
e tranqüilidade na atual conjuntura, pois, 
não implicará na possibilidade de inviabi-
lização do Novo Plano de Carreira em pre-
juízo da grande maioria do funcionalismo 
municipal, tendo em vista o mesmo já se 
encontrar aprovado.  A Assessoria Jurídica 
do SSPMU está empenhada para atender 
a grande demanda dos servidores que 
buscam os esclarecimentos necessários 
sobre o Novo Plano de Carreira.

Dr. Carlos Giovanni V. Ribeiro e 
Dr. Sérgio Mauro Cad 

Assessores Jurídicos/SSPMU

O NOVO PLANO DE CARREIRA
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“Um sorriso bonito faz toda a diferença, seja na busca do 
primeiro emprego, recolocação profissional ou melhora da 
autoestima”.

Dr. Deny Carlo Moreira, formado em Odontologia pela 
Universidade de Uberaba, Pós-Graduado Ortodontia e Orto-
pedia dos Maxilares, Pós-Graduado e Especialista em Ortope-
dia dos Maxilares e Ortodontia e Diretor Clínico e sócio das 
Clínicas REDEORTO Uberlandia, além de responsável técnico 
pela maior clínica de ortodontia de Uberaba e Região, é quem 
fala sobre o tema:

 Dr, Primeiramente, obrigado por aceitar fazer essa matéria 
e é um prazer tê-lo conosco.  Explica um pouco para quem 
não conhece o que é a REDEORTO.

O prazer é todo meu. É sempre bom falar sobre esse as-
sunto. 

A Redeorto é uma clínica de ortodontia, com um corpo 
clínico altamente capacitado, profissionais com cursos nas 
melhores universidades do país. Fazemos parte da maior rede 
de franquias da área de ortodontia do Brasil. Com mais de 70 
unidades, 70.000 clientes em tratamento e com presença mar-
cante em 15 estados e Distrito Federal.

A unidade Uberaba foi fundada em 2005, tendo como 
prioridade o cuidado e excelência em Odontologia. Ao longo 
desses 10 anos já foram mais de 3000 casos concluídos com 
sucesso.

O quE é OrTODONTiA?
Ortodontia é uma especialidade odontológica que corrige 

a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de 
forma inadequada.

Dentes tortos ou dentes que não se encaixam correta-
mente são difíceis de serem mantidos limpos, podendo ser 
perdidos precocemente, devido à  deterioração  e à  doença 
periodontal.

Também causam um estresse adicional aos músculos 
de mastigação que pode levar a dores de cabeça, síndrome 
da ATM e dores na região do pescoço, dos ombros e das costas. 
Os dentes tortos ou mal posicionados também prejudicam a 
sua aparência interferindo diretamente na sua autoestima.

POrquE PrOcurAr uM TrATAMENTO OrTODôNTicO?
Um sorriso bem alinhado traz beleza e equilíbrio ao rosto, 

transformando profundamente a fisionomia. É o seu cartão de 
visitas. 

Além disso, dificuldades de fala, mastigação e respiração, 
são exemplos de casos em que a ortodontia pode atuar, me-
lhorando a qualidade de vida. 

O tratamento ortodôntico realizado durante a fase de 
crescimento tem uma resposta mais rápida, é menos “dolori-
do” e o resultado muito melhor.

No adulto o tratamento é possível, porém é mais limitada, 
a movimentação dos dentes é mais difícil, pois o osso já está 
consolidado e necessita mais tempo para correção.

Quando procurar um ortodontista? 
O momento ideal para fazer uma visita ao ortodontista é 

quando começa a troca dos dentes de leite pelos permanen-
tes (por volta dos 6 anos de idade). O tratamento preventivo 
é feito nesta hora e pode implicar em simples orientações ou 
na instalação de aparelhos. Porém em qualquer idade pode 
se procurar um ortodontista, mas quanto mais novo a pessoa 
iniciar o tratamento, mais facilidade se tem para a correção da 
Má Oclusão.

 Em que idade as pessoas podem fazer tratamento orto-
dôntico? 

Crianças e adultos podem se beneficiar da Ortodontia, 
porque os dentes podem ser movidos com segurança em 
quase todas as idades. Porém alguns problemas ortodônticos 
podem ser mais fáceis de corrigir se tratados cedo, portando 
é recomendado que todas as crianças tenham uma avaliação 
ortodôntica no mais na idade de 7 anos. 

quAiS OS HÁBiTOS MAiS cOMuNS quE AcArrETAM PrO-
BLEMAS?
• Uso de chupetas e mamadeiras por longos anos;
• Hábito de chupar dedo;
• Hábito de roer unhas (onicofagia);
• Morder ponta de canetas, lábios.

Dr. Deny, obrigado pelas orientações.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer algumas 

dúvidas e aproveito para convidar a todos para conhecer 
a nossa Clínica e instalações, na rua irmão Afonso, 265 – 
Mercês, fone (34) 3312-7686.

DÚVIDAS MAIS 
FREQUENTES SOBRE 
ORTODONTIA


