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Novidade
A Diretoria do SSPMU adquiriu 
uma Motocicleta Honda Fan 125 
para agilizar sua prestação de ser-
viços. Outra melhoria diz respeito 
à modernização no sistema de 
informática da sede do Sindicato.  

SSPMU avaliza Plano de Carreira do IPSERV 
A votação do plano de carreira do 

Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Uberaba (Ipserv) levou à Câ-
mara o presidente do SSPMU, Luís Car-
los dos Santos e o diretor de Esportes 
do Sindicato, Ednei Arsênio dos Santos.

O plano de carreira do Ipserv foi 
aprovado pelos vereadores sendo sua 
fi nalidade o incentivo, a profi ssionali-
zação, a especialização e o aperfeiçoa-

mento dos servidores que trabalham no 
atendimento das demandas dos apo-
sentados, pensionistas e trabalhadores 
afastados.

Os cargos presentes no plano de 
carreira são de Agente de Serviços Pre-
videnciários, Analista de Serviços Pre-
videnciários, Médico Perito Previden-
ciário e Procurador Autárquico (os dois 
últimos são novos). 

Força Sindical 
O presidente do Sindicato 

dos Servidores Públicos Munici-

pais de Uberaba (SSPMU), Luís 

Carlos dos Santos, e o tesoureiro 

da entidade, Angelo Guilherme 

Rocha Borges, foram empossa-

dos como diretores na Federa-

ção Interestadual dos Servidores 

Públicos Municipais e Estaduais 

(Fesempre).

Os sindicalistas representa-

rão Uberaba e região junto à enti-

dade que tem sua sede na capital 

mineira. Vice-presidente do SSP-

MU, Carlos Humberto Costa acu-

mula as funções com a de diretor 

regional da Nova Central. 

Fique por dentro
Resultado de trabalho do SSPMU 
junto ao Governo Municipal e Câ-
mara de Vereadores, já é realida-
de o projeto que estabelece em 
seis horas a jornada dos trabalha-
dores apostilados da Prefeitura. 

Dirigentes sindicais ainda
negociam pauta de 2016

com a PMU - Pág. 3

Leia na página 2 sobre adicional de 
periculosidade para vigias

FILIE-SE AO SINDICATO! NOS VISITE E ACOMPANHE AS AÇÕES DO SSPMU.

Sindicato inicia entrega de carteiras
Pensando na comodidade e conforto de seus associados, 

a Diretoria do SSPMU fará a entrega de suas carteirinhas nas 
secretarias, fundações e autarquias onde estão lotados. Serão 
entregues cerca de 800 carteiras com as quais o trabalhador 
da Prefeitura comprovará sua condição de associado ao Sin-
dicato. O servidor que tiver interesse em buscá-la, pode pro-
curar a sede do SSPMU.

SSPMU
inaugura nova e 
moderna sede

A inauguração das novas 
instalações do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba reuniu represen-
tantes da categoria, lideranças 
políticas e sindicais. O espaço 
foi totalmente reformulado e 
ganhou, entre outras melho-
rias, um ginásio poliesportivo e 
um anfi teatro para 90 lugares. 
Páginas 4 e 5

Serviços oferecidos pelo SSPMU
têm aval de servidoras - Pág. 6

Diretoria acumula conquistas
para a categoria - Pág. 7

Sindicalistas representam Uberaba 
em entidades regionais

Presidente e tesoureiro do SSPMU, respectivamente, Luís 
Carlos dos Santos, e Angelo Guilherme Rocha Borges, ladei-
ram o Presidente da Fesempre Aldo Geraldo Liberato, após 
posse na diretoria da entidade. Vice-presidente do SSPMU, 
Carlos Humberto Costa,  integra a Nova Central. Pág. 8
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Direito ao adicional de periculosidade dos
servidores municipais que exercem

vigilância patrimonial - vigias.
O Ministério do Trabalho e Emprego, 

visando a melhoria das condições de traba-
lho para os profi ssionais que atuam na vi-
gilância patrimonial e pessoal, aprovou, no 
dia 2 de dezembro de 2013, a Portaria 1.885, 
que determina a inclusão do Anexo III na 
Norma Regulamentadora nº 16, que defi ne 
regras de execução para as atividades ine-
rentes à função de vigilância. O Anexo III da 
NR16 avalia que os empregados que exer-
cem atividade de segurança patrimonial 
de bens públicos, contratados diretamente 
pela administração pública direta ou indire-
ta estão expostos a roubos e violência física, 
em especial, os trabalhadores que exercem 
as atividades de vigilância patrimonial, se-
gurança patrimonial e/ou preservação do 
patrimônio em estabelecimentos públi-
cos e privados e da incolumidade física de 
pessoas. Por conseguinte, referida norma 
delibera que tais atividades são perigosas 
e que o exercício nestas condições assegu-
ra ao trabalhador a percepção de adicional 
de 30% (trinta por cento), incidente sobre 
o salário, sem os acréscimos resultantes de 
gratifi cações, prêmios ou participação nos 
lucros da empresa. Todavia, a questão em 
tela cinge-se na dúvida se referida norma, 
por ser de caráter CELETISTA, tem aplicação 
imediata e direta aos servidores públicos 
municipais, especialmente aos que exercem 
as funções de VIGIA, considerando que o re-
gime jurídico do funcionalismo municipal é 
o ESTATUTÁRIO (LC 392/2008). Analisando a 
legislação estatutária local, verifi ca-se que 
os §§ 1º e 2º, do art.79, da Lei Complemen-
tar 392/08, estabelecem que a caracteriza-
ção, a classifi cação e a descaracterização 
ou reclassifi cação de periculosidade far-se-
-ão através de perícia elaborada pelo ser-
viço de segurança e medicina do trabalho 
ofi cial do Município; e que, “A defi nição de 

trabalhos de natureza especial, com risco de 
vida e saúde deverá obedecer às condições 
disciplinadas pela legislação expedida pelo 
Ministério do Trabalho e regulamentadas 
em Decreto do Executivo Municipal.” Desta 
forma, havendo norma legal municipal, de 
caráter estatutário, determinando que a Ad-
ministração Municipal observe a legislação 
expedida pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, na qual se inclui o Anexo III da NR16/
MTE, que disciplina e defi ne a vigilância 
patrimonial, segurança patrimonial e/ou pre-
servação do patrimônio em estabelecimentos 
públicos e privados e da incolumidade física 
de pessoas, como atividade perigosa com 
direito ao respectivo adicional, entendemos 
que é possível ao Município a concessão 
do Adicional de Periculosidade aos VIGIAS, 
no patamar de 30% sobre seus vencimen-
tos básicos (art. 78 da LC 392/08). Mas é 
necessário que seja comprovado o efetivo 
exercício de tais atividades, mediante perí-
cia da Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho do Município vez que, tais ativi-
dades, já se encontram satisfatoriamente 
defi nidas e regulamentadas pela NR16/
MTE e seu Anexo III, aprovado pela Portaria 
1.885/MTE. Todavia, ainda há o impasse de 
aspecto jurídico legal quanto à necessidade 
de regulamentação através de Decreto 
Municipal para concessão do citado direito, 
que vem sendo objeto de reivindicações 
contínuas por parte do SSPMU. A Assessoria 
Jurídica do Sindicato está à disposição dos 
vigias municipais para melhores esclareci-
mentos e orientações necessárias, devendo, 
para tanto, os interessados se informarem 
junto à secretaria da entidade sobre os ho-
rários de atendimento.

Carlos Giovanni V. Ribeiro
Assessor Jurídico/SSPMU
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Opinião

Sindicato forte se faz 
com participação

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba nasceu de um 
idealismo: representatividade forte frente 
aos anseios da categoria, capaz de fazer 
valer os desafi os do futuro, tais como me-
lhores condições de trabalho, de saúde 
e de salários. Reverter aos governantes 
e à população em geral um trabalho de 
qualidade e efi ciente. Com esse propósi-
to, essa gestão conquistou muitos avan-
ços, entre eles o plano de saúde, plano de 
carreira, atendimento odontológico gra-
tuito, atendimento psicossocial, grandes 
parcerias, adequação de leis federais que 
benefi ciam os servidores e a redução da 
jornada de trabalho, que são importantes 
conquistas. Estamos às vésperas de uma 
eleição municipal e sabemos que o qua-
dro é desanimador, mas esperamos que 
as atenções do atual governo em relação 
aos servidores se mantenham objetivan-
do cada vez mais a valorização dessa no-
bre categoria. Temos plena convicção de 
que investir em pessoas, seja do ponto 
de vista da formação e da informação e 
principalmente da valorização, seja ma-
terial, social ou humana, trás sem duvida, 
retorno que se transforma em qualidade 
de vida, desenvolvimento e, sobretudo, 
produtividade. Os servidores merecem 
todo o nosso respeito pelo belo trabalho 
que desenvolvem para a população. Ser-
vidores: Sindicato forte se faz com parti-
cipação. Unam se a nós. Conto com vocês. 
Um forte abraço.

Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU
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ISTO É FATO!
A atual Diretoria do SSPMU 
acumula diversas conquistas 
que se revertem em benefícios 
para a categoria. Confi ra:

 Suspensão das Súmulas Vin-
culantes 15 e 16 do Supremo 
Tribunal Federal (STF);

 Obtenção da gratifi cação 
para a Guarda Municipal; 

 Regulamentação do auxílio 
maternidade e do piso nacio-
nal dos agentes de endemias 
e de saúde; a criação do 
Fundo de Assistência ao Ser-
vidor; 

 Jornada de seis horas tam-
bém para os apostilados; 

 Planos de carreira para os 
trabalhadores da Prefeitura 
e da Câmara, e a data base 
em março para quem atua na 
PMU.

 Reativação dos três consultó-
rios odontológicos instalados 
na sede do SSPMU;

 Viabilização do projeto biop-
sicossocial; (Obtidas junto ao 

Governo Paulo Piau)

 Ampliação da assistência ju-
rídica e a efetivação de mais 
de 40 parcerias nas áreas de 
saúde e educação, entre ou-
tras.

 Plano de saúde (Conquistado 
durante a gestão do então prefeito 
Anderson Adauto). 

SSPMU reúne funcionalismo em evento natalino

Trabalhadores da PMU ganham
fundo de assistência

Com apoio do SSPMU, foi aprovada 
a criação do Fundo de Assistência ao Ser-
vidor da Administração Direta, constituí-
do de recursos provenientes de diversas 
fontes, entre elas, doações de pessoas 
físicas ou jurídicas, de entidades interna-
cionais; repasses efetuados pelos Pode-
res Públicos; contratos, consórcios e con-
vênios, e de receitas extraorçamentárias. 
O Fundo será administrado por uma di-
retoria, composta por representantes de 

secretarias (Administração e Finanças), 
Chefi a de Gabinete e dos servidores (in-
dicado pelo SSPMU e Sindemu)

Os recursos do Fundo destinam-se 
prioritariamente a apoiar os servidores 
municipais, subsidiando e fi nanciando, 
por exemplo, ações de amparo social 
ao trabalhador carente; assistência ao 
portador de dependência química; pre-
venção em saúde, e ações educativas e 
culturais.

Alegria total no Dia do Servidor
Um dia de felicidade, confraternização e muitos prêmios. Assim foi a sexta-feira, 

30 de outubro, data da “Festa do Servidor, edição 2015, que reuniu mais de 7 mil 
trabalhadores da Prefeitura e da Câmara, e seus familiares, no clube Sesiminas. Lide-
ranças políticas e parceiros do Sindicato também prestigiaram o evento, organizado 
pela Diretoria do SSPMU. “Foi um sucesso”, avalia o presidente da entidade, Luís Car-
los dos Santos. Mais de 220 prêmios foram distribuídos durante a festa, entre eles, 
cinco motocicletas Honda Fan 125 cc, zero quilômetro, adquiridas pelo Sindicato. 
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Sucesso total o I Encontro Nata-
lino do Servidor Sindicalizado pro-
movido pelo (SSPMU) em dezembro 
de 2015. O evento, voltado exclu-
sivamente ao funcionário público 
associado ao Sindicato, registrou 
momentos de alegria e confrater-
nização e de muita sorte, pra quem 
levou um dos cerca de 200 prêmios 
sorteados, incluindo R$500,00 doa-
dos pelo Sindicato. “Nossa festa foi 
linda”, sentencia a diretora Social, 
Luciene Rosa da Silva.

VEM NOVIDADE
POR AI!! 

Com a conclusão das obras previs-
tas no projeto contra incêndio, ago-
ra é pegar fi rme na efetivação das 
melhorias no Clube do Servidor, um 
espaço para lazer e descanso, que o 
SSPMU constrói pra você!
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba (SSPMU) fi rmou mais um importante 
convênio que benefi ciará os seus fi liados. A parceria 
recém-fechada com o Rei do Óleo Lubrifi cantes Ltda, 
garante descontos de 10% nos valores dos produtos 
e serviços oferecidos pela empresa. 

Para fazer jus ao benefício, deve-se comprovar 
a condição de servidor fi liado, explica o presidente 
do SSPMU, Luís Carlos dos Santos. No ato da compra, 
também é necessário apresentar o holerite referente 
ao último vencimento do trabalhador, e um docu-
mento ofi cial.

O Convênio entre o Rei do Óleo e o SSPMU tem 
validade de 36 meses. O estabelecimento oferece vá-
rias formas para pagamento. Vá até lá servidor! Co-
nheça os produtos e serviços, e boas compras.

VOCÊ SABIA?
Em oito meses de fun-
cionamento, os três con-
sultórios dentários insta-
lados na sede do SSPMU 
registraram cerca de 400 
atendimentos. Reinaugu-
rados em abril do ano pas-
sado, os consultórios estão 
abertos ao trabalhador da 
Prefeitura e da Câmara - 
desde que sindicalizado 
- nas áreas de clínica geral 
e endodontia (especialista 
em canal). Os consultórios 
estão instalados na sede 
do SSPMU e funcionam de 
segunda à sexta-feira das 
8h às 11 horas e às segun-
das, quartas e sextas, tam-
bém das 13h às 17 horas. 

“Fui muito bem atendida durante o tratamento do canal que precisei fazer. Não 
tive problemas e não demorou para agendar. Na hora marcada o profi ssional estava 
presente para me atender, ou seja, nada de atraso. Fiquei muito satisfeita com o aten-
dimento e recomendo aos servidores sindicalizados que procurem os consultórios 
odontológicos na sede do SSPMU”

Carolina Daiana Carmelito 
Servidora da Secretaria Municipal de Saúde.

“O acompanhamento psicológico oferecido pelo Projeto Biopsicossocial do
SSPMU foi um divisor de águas; esta é uma boa defi nição. Em vários momentos dos quais 
o caos se instalava em minha mente, me sentia sozinha, sem rumo e sem perspectiva. O 
fato de contar com a profi ssional que me ouvia de maneira imparcial não me garantia 
as respostas, mas me colocava para pensar. Parece simples o ato de pensar, no entanto, 
no barulho que existia dentro de mim jamais conseguiria imaginar que fosse capaz de 
raciocinar e agir de forma consciente. E esta consciência que o tratamento psicológico 
me proporcionou que fez e faz toda diferença, pois independente das minhas decisões, 
acertadas ou não, serão pensadas e conscientes. Serão aprendizados  e mesmo que elas 
me tragam sofrimento a minha será para sempre opcional.”

Marcelane Fernandes Oliveira
Assistente Técnico em Saúde. Secretaria Municipal de Saúde.

Servidoras aprovam serviços
oferecidos pelo SSPMU
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SSPMU ainda negocia pauta de 2016 com a Prefeitura de Uberaba

Em assembleia-geral realizada em janeiro pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), os tra-
balhadores da Prefeitura aprovaram a pauta de reinvindicações 
de 2016, que contém 22 itens, entre eles, reajuste de 21,6% nos 
vencimentos dos servidores – 11,67% de recomposição e 10% de 
aumento real. 

A pauta de reivindicações da categoria também trata do 
aumento de R$ 380,00 para R$ 600,00, no tíquete alimentação; 
a concessão de abono natalino no valor de R$300,00 para todos 
os trabalhadores da administração direta, autarquias e fundações; 
pagamento do adicional de periculosidade aos condutores de 
motocicleta e vigias e do adicional de insalubridade especialmen-

te para os servidores que atuam na área da Saúde; aposentadoria 
compulsória aos 75 anos; aumento do percentual do adicional de 
horas-extras aos sábados, domingos e feriados, para 100%; cele-
bração de parcerias com o Sest/Senat para obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

Luís Carlos reforça que o documento foi elaborado a partir 
das demandas identifi cadas pelo Sindicato junto à categoria.

A pauta já foi debatida em duas reuniões na PMU, uma so-
mente com a equipe econômica – que posicionou sobre a impos-
sibilidade de reajuste –, e outra com a participação do prefeito 
Paulo Piau, que não descartou nem confi rmou a possibilidade de 
aumento nos salários da categoria.

Câmara reajusta salário dos servidores
A aprovação do reajuste nos salários 

dos trabalhadores da Câmara sem a pre-
sença de representantes do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Ubera-
ba (SSPMU) desagradou o presidente da 
entidade, Luís Carlos dos Santos. O 
dirigente esteve na Casa para acom-
panhar a votação do Projeto de Lei 
20/2016, mas nada foi dito quanto à 
inclusão na pauta do PL que reajus-
tou os vencimentos em 11,1% (con-
siderando o INPC ).

“Foi um desrespeito para com 
a entidade sindical”, desabafou Luís 
Carlos, para quem o presidente da 
Câmara, Luiz Humberto Dutra, de-
veria ter comunicado com o SSPMU, 
considerando ainda que a pauta da 
categoria tem outros 13 itens. Se-
gundo o sindicalista, o vereador ape-
nas fez uma referência em plenário 
de que votaria o reajuste. “O projeto 

nem estava na pauta”, completou o diri-
gente do Sindicato.

O reajuste será pago em duas vezes, 
em abril e maio, conta Luís Carlos, ponde-
rando, contudo, que a decisão dos verea-

dores de conceder o aumento aos trabalha-
dores é muito positiva, embora o Sindicato 
tenha solicitado 20% para o funcionalismo. 
“Ano passado eles não receberam nada”, 
lembra o presidente do SSPMU, que agora 

pretende negociar os outros itens da 
pauta com a Câmara. 

O documento trata ainda do 
aumento de R$420 para R$600 no 
tíquete alimentação e abono nata-
lino de R$ 800,00; viabilização de 
convênio com a Uniodonto para 
atendimento odontológico; disponi-
bilização de uniforme para todos os 
servidores; abono natalício, e cursos 
de capacitação.

Além disso, a Diretoria do SSP-
MU pede a criação do fundo de as-
sistência ao servidor do Legislativo 
e do programa de medicina ocupa-
cional, e aumento do abono de R$ 
180,00 para R$ 280,00, entre outros. 

Fique ligado 
Até o fi nal deste ano o Município ainda terá cinco pontos 
facultativos, conforme publicação no Jornal ofi cial do Mu-
nicípio, o Porta Voz (edição 1.366). O ponto será facultativo 
nos dias 22 de abril – em razão do feriado de Tiradentes, dia 
21; 27 de maio, por conta do feriado de Corpus Christi; 14 de 
novembro, segunda-feira, véspera do feriado da Proclama-
ção da República, e 23 e 30 de dezembro, antevéspera do 
Natal e ano-novo. O Decreto 5272/2016 atinge as repartições 
públicas, autarquias e fundações, lembra o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU).

AÇÃO SINDICAL
A Diretoria do SSPMU defende junto ao Governo a adoção de 
medidas necessárias à elaboração dos Planos de Carreira dos tra-
balhadores das fundações municipais: FCU, Funel, Feti e Procon. 
O Sindicato defende a isonomia entre os servidores. E mais: acom-
panha de perto a elaboração do Estatuto da Guarda Municipal.

FAÇA SUA PARTE,
COMBATA O MOSQUITO!

O SSPMU TAMBÉM ESTÁ NA LUTA CONTRA 
A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA

Na mesma sessão em que foi aprovado o reajuste dos servidores, a Câmara também 
deu aval para a criação do Dia do Inspetor Escolar. Presidente do SSPMU, Luís 

Carlos dos Santos, acompanhou esta votação.

Foto: Rodrigo Garcia/CMU
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Espe cial

Sindicalistas, trabalhadores da Prefeitu-
ra e da Câmara, autoridades políticas, 
entre outras lideranças prestigiaram a 
inauguração das novas instalações da 
sede do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Uberaba (SSPMU), 
que foi totalmente reformulada.

Ao se pronunciar, o presidente do Sin-
dicato, Luís Carlos dos Santos, lembrou 
que as intervenções realizadas foram 
defi nidas e aprovadas em assembleia-
-geral dos servidores. “Aqui investimos 
recursos próprios e de parcerias, e 
muito mais do que isso; os sonhos de 
toda uma categoria que ansiava por um 
espaço que a atendesse”.

As obras de reformulação da sede pró-
pria do SSPMU incluem um amplo e mo-
derno anfi teatro, com capacidade para 
90 pessoas. O espaço, que leva o nome 
do ex-diretor da entidade, professor e 
servidor Mario Lúcio da Silva – morto em 
julho de 2014 – conta com equipamen-
tos de multimídia de última geração, e 
abrigará cursos, palestras e outros.

O imóvel denominado Antônio Sérgio 
Dahas – ex-presidente do SSPMU –, 
localizado na rua Tancredo Neves, 55, 
Santa Marta, ganhou novo telhado, 
pintura, instalações elétricas e hidráuli-
cas, e uma recepção, além de moderno 
sistema de alarme. A obra contemplou 

a reforma geral da quadra, agora trans-
formada em um ginásio poliesportivo, 
cujo teto recebeu nova estrutura, en-
quanto o piso ganhou pintura, além de 
estar totalmente fechado. 

O ginásio tem o nome do cirurgião den-
tista Celso Abrão Domingos Name, que 
também atuou na PMU. Seus familiares 
e os de Mario Lúcio da Silva prestigia-
ram o evento de inauguração, assim 
como seis ex-presidentes: Afrânio Prata, 
Francisco Teixeira, Hélio Donizete, José 
Jorge, Marcos Metz e Mariano Leite.

O prefeito Paulo Piau, que também 
compareceu ao evento, parabenizou 
a diretoria pelas obras e também pela 
postura dos sindicalistas, voltada ao di-
álogo e não ao embate. O presidente da 
Câmara, vereador Luiz Humberto Dutra 
e seus colegas de Legislativo, Ismar 
Vicente dos Santos, o Marão, e Marcelo 
Machado Borges, o Borjão – respectiva-
mente presidente e relator da Comissão 
de Assistência aos Servidores –, Edcarlo 
Carneiro, o Kaká Se Liga, e João Gilberto 
Ripposati, também acompanharam a 
solenidade.

O vereador Samir Cecílio encaminhou 
correspondência parabenizando a Di-
retoria pelas obras.

Ao se referir ao presidente Luís Carlos, 

SSPMU inaugura novas instal
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Dutra salientou sua capacidade como 
dirigente do SSPMU, vista, por exemplo, 
através das obras entregues aos traba-
lhadores da PMU e CMU. Presidente 
do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Araxá e Alto Paranaíba 
(Simplauto), Hely Aires da Silva – tam-
bém representando a Nova Central 
Nacional – disse ser motivo de orgulho 
o SSPMU contar com sede própria, fato 
raro no sindicalismo. “Mais que a casa 
do servidor, aqui é uma casa de deci-
sões”, afi rmou. 

Além dele, o diretor regional da Federa-
ção Interestadual dos Servidores Públi-
cos Municipais e Estaduais (Fesempre), 
Wanderlei Oliveira Camargo prestigiou 
a solenidade. 

Apesar de outros compromissos previa-
mente agendados, o deputado federal 
Marcos Montes acompanhou o início 
do evento. 

“A reinauguração da sede do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba é, sem dúvida, um momento 
de emoção. Acompanho a luta de seus 
diretores, tanto na busca de conquistas 
salariais quanto de melhorias físicas 
para o SSPMU, e aplaudo cada conquis-
ta. Lembro, inclusive, que muitos deles 
foram companheiros de trabalho nas 
minhas gestões de prefeito, e continua-

mos, após tantos anos, muito próximos. 
Isso me honra muito. Que venham mais 
e mais conquistas. Afi nal, é através dos 
servidores que as políticas públicas 
chegam à população”, salientou o de-
putado Marcos Montes.

O vice-presidente do SSPMU Carlos 
Humberto Costa, o tesoureiro Angelo 
Guilherme Rocha Borges, diretores Lu-
ciene Rosa da Silva e Claudete da Silvei-
ra Mendes (Social), Ednei Arsênio dos 
Santos (Esportes) e Walter José Borges 
(Patrimonial); o presidente do Conselho 
Fiscal Aguinaldo Adelino Garcia Bicho 
e o também integrante do órgão, Sílvio 
Roberto da Silva, acompanharam a 
inauguração. 

lações em concorrido evento
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Sindicalistas, trabalhadores da Prefeitu-
ra e da Câmara, autoridades políticas, 
entre outras lideranças prestigiaram a 
inauguração das novas instalações da 
sede do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Uberaba (SSPMU), 
que foi totalmente reformulada.

Ao se pronunciar, o presidente do Sin-
dicato, Luís Carlos dos Santos, lembrou 
que as intervenções realizadas foram 
defi nidas e aprovadas em assembleia-
-geral dos servidores. “Aqui investimos 
recursos próprios e de parcerias, e 
muito mais do que isso; os sonhos de 
toda uma categoria que ansiava por um 
espaço que a atendesse”.

As obras de reformulação da sede pró-
pria do SSPMU incluem um amplo e mo-
derno anfi teatro, com capacidade para 
90 pessoas. O espaço, que leva o nome 
do ex-diretor da entidade, professor e 
servidor Mario Lúcio da Silva – morto em 
julho de 2014 – conta com equipamen-
tos de multimídia de última geração, e 
abrigará cursos, palestras e outros.

O imóvel denominado Antônio Sérgio 
Dahas – ex-presidente do SSPMU –, 
localizado na rua Tancredo Neves, 55, 
Santa Marta, ganhou novo telhado, 
pintura, instalações elétricas e hidráuli-
cas, e uma recepção, além de moderno 
sistema de alarme. A obra contemplou 

a reforma geral da quadra, agora trans-
formada em um ginásio poliesportivo, 
cujo teto recebeu nova estrutura, en-
quanto o piso ganhou pintura, além de 
estar totalmente fechado. 

O ginásio tem o nome do cirurgião den-
tista Celso Abrão Domingos Name, que 
também atuou na PMU. Seus familiares 
e os de Mario Lúcio da Silva prestigia-
ram o evento de inauguração, assim 
como seis ex-presidentes: Afrânio Prata, 
Francisco Teixeira, Hélio Donizete, José 
Jorge, Marcos Metz e Mariano Leite.

O prefeito Paulo Piau, que também 
compareceu ao evento, parabenizou 
a diretoria pelas obras e também pela 
postura dos sindicalistas, voltada ao di-
álogo e não ao embate. O presidente da 
Câmara, vereador Luiz Humberto Dutra 
e seus colegas de Legislativo, Ismar 
Vicente dos Santos, o Marão, e Marcelo 
Machado Borges, o Borjão – respectiva-
mente presidente e relator da Comissão 
de Assistência aos Servidores –, Edcarlo 
Carneiro, o Kaká Se Liga, e João Gilberto 
Ripposati, também acompanharam a 
solenidade.

O vereador Samir Cecílio encaminhou 
correspondência parabenizando a Di-
retoria pelas obras.

Ao se referir ao presidente Luís Carlos, 
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Dutra salientou sua capacidade como 
dirigente do SSPMU, vista, por exemplo, 
através das obras entregues aos traba-
lhadores da PMU e CMU. Presidente 
do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Araxá e Alto Paranaíba 
(Simplauto), Hely Aires da Silva – tam-
bém representando a Nova Central 
Nacional – disse ser motivo de orgulho 
o SSPMU contar com sede própria, fato 
raro no sindicalismo. “Mais que a casa 
do servidor, aqui é uma casa de deci-
sões”, afi rmou. 

Além dele, o diretor regional da Federa-
ção Interestadual dos Servidores Públi-
cos Municipais e Estaduais (Fesempre), 
Wanderlei Oliveira Camargo prestigiou 
a solenidade. 

Apesar de outros compromissos previa-
mente agendados, o deputado federal 
Marcos Montes acompanhou o início 
do evento. 

“A reinauguração da sede do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba é, sem dúvida, um momento 
de emoção. Acompanho a luta de seus 
diretores, tanto na busca de conquistas 
salariais quanto de melhorias físicas 
para o SSPMU, e aplaudo cada conquis-
ta. Lembro, inclusive, que muitos deles 
foram companheiros de trabalho nas 
minhas gestões de prefeito, e continua-

mos, após tantos anos, muito próximos. 
Isso me honra muito. Que venham mais 
e mais conquistas. Afi nal, é através dos 
servidores que as políticas públicas 
chegam à população”, salientou o de-
putado Marcos Montes.

O vice-presidente do SSPMU Carlos 
Humberto Costa, o tesoureiro Angelo 
Guilherme Rocha Borges, diretores Lu-
ciene Rosa da Silva e Claudete da Silvei-
ra Mendes (Social), Ednei Arsênio dos 
Santos (Esportes) e Walter José Borges 
(Patrimonial); o presidente do Conselho 
Fiscal Aguinaldo Adelino Garcia Bicho 
e o também integrante do órgão, Sílvio 
Roberto da Silva, acompanharam a 
inauguração. 
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba (SSPMU) fi rmou mais um importante 
convênio que benefi ciará os seus fi liados. A parceria 
recém-fechada com o Rei do Óleo Lubrifi cantes Ltda, 
garante descontos de 10% nos valores dos produtos 
e serviços oferecidos pela empresa. 

Para fazer jus ao benefício, deve-se comprovar 
a condição de servidor fi liado, explica o presidente 
do SSPMU, Luís Carlos dos Santos. No ato da compra, 
também é necessário apresentar o holerite referente 
ao último vencimento do trabalhador, e um docu-
mento ofi cial.

O Convênio entre o Rei do Óleo e o SSPMU tem 
validade de 36 meses. O estabelecimento oferece vá-
rias formas para pagamento. Vá até lá servidor! Co-
nheça os produtos e serviços, e boas compras.

VOCÊ SABIA?
Em oito meses de fun-
cionamento, os três con-
sultórios dentários insta-
lados na sede do SSPMU 
registraram cerca de 400 
atendimentos. Reinaugu-
rados em abril do ano pas-
sado, os consultórios estão 
abertos ao trabalhador da 
Prefeitura e da Câmara - 
desde que sindicalizado 
- nas áreas de clínica geral 
e endodontia (especialista 
em canal). Os consultórios 
estão instalados na sede 
do SSPMU e funcionam de 
segunda à sexta-feira das 
8h às 11 horas e às segun-
das, quartas e sextas, tam-
bém das 13h às 17 horas. 

“Fui muito bem atendida durante o tratamento do canal que precisei fazer. Não 
tive problemas e não demorou para agendar. Na hora marcada o profi ssional estava 
presente para me atender, ou seja, nada de atraso. Fiquei muito satisfeita com o aten-
dimento e recomendo aos servidores sindicalizados que procurem os consultórios 
odontológicos na sede do SSPMU”

Carolina Daiana Carmelito 
Servidora da Secretaria Municipal de Saúde.

“O acompanhamento psicológico oferecido pelo Projeto Biopsicossocial do
SSPMU foi um divisor de águas; esta é uma boa defi nição. Em vários momentos dos quais 
o caos se instalava em minha mente, me sentia sozinha, sem rumo e sem perspectiva. O 
fato de contar com a profi ssional que me ouvia de maneira imparcial não me garantia 
as respostas, mas me colocava para pensar. Parece simples o ato de pensar, no entanto, 
no barulho que existia dentro de mim jamais conseguiria imaginar que fosse capaz de 
raciocinar e agir de forma consciente. E esta consciência que o tratamento psicológico 
me proporcionou que fez e faz toda diferença, pois independente das minhas decisões, 
acertadas ou não, serão pensadas e conscientes. Serão aprendizados  e mesmo que elas 
me tragam sofrimento a minha será para sempre opcional.”

Marcelane Fernandes Oliveira
Assistente Técnico em Saúde. Secretaria Municipal de Saúde.

Servidoras aprovam serviços
oferecidos pelo SSPMU

3

Geral
SSPMU ainda negocia pauta de 2016 com a Prefeitura de Uberaba

Em assembleia-geral realizada em janeiro pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), os tra-
balhadores da Prefeitura aprovaram a pauta de reinvindicações 
de 2016, que contém 22 itens, entre eles, reajuste de 21,6% nos 
vencimentos dos servidores – 11,67% de recomposição e 10% de 
aumento real. 

A pauta de reivindicações da categoria também trata do 
aumento de R$ 380,00 para R$ 600,00, no tíquete alimentação; 
a concessão de abono natalino no valor de R$300,00 para todos 
os trabalhadores da administração direta, autarquias e fundações; 
pagamento do adicional de periculosidade aos condutores de 
motocicleta e vigias e do adicional de insalubridade especialmen-

te para os servidores que atuam na área da Saúde; aposentadoria 
compulsória aos 75 anos; aumento do percentual do adicional de 
horas-extras aos sábados, domingos e feriados, para 100%; cele-
bração de parcerias com o Sest/Senat para obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

Luís Carlos reforça que o documento foi elaborado a partir 
das demandas identifi cadas pelo Sindicato junto à categoria.

A pauta já foi debatida em duas reuniões na PMU, uma so-
mente com a equipe econômica – que posicionou sobre a impos-
sibilidade de reajuste –, e outra com a participação do prefeito 
Paulo Piau, que não descartou nem confi rmou a possibilidade de 
aumento nos salários da categoria.

Câmara reajusta salário dos servidores
A aprovação do reajuste nos salários 

dos trabalhadores da Câmara sem a pre-
sença de representantes do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Ubera-
ba (SSPMU) desagradou o presidente da 
entidade, Luís Carlos dos Santos. O 
dirigente esteve na Casa para acom-
panhar a votação do Projeto de Lei 
20/2016, mas nada foi dito quanto à 
inclusão na pauta do PL que reajus-
tou os vencimentos em 11,1% (con-
siderando o INPC ).

“Foi um desrespeito para com 
a entidade sindical”, desabafou Luís 
Carlos, para quem o presidente da 
Câmara, Luiz Humberto Dutra, de-
veria ter comunicado com o SSPMU, 
considerando ainda que a pauta da 
categoria tem outros 13 itens. Se-
gundo o sindicalista, o vereador ape-
nas fez uma referência em plenário 
de que votaria o reajuste. “O projeto 

nem estava na pauta”, completou o diri-
gente do Sindicato.

O reajuste será pago em duas vezes, 
em abril e maio, conta Luís Carlos, ponde-
rando, contudo, que a decisão dos verea-

dores de conceder o aumento aos trabalha-
dores é muito positiva, embora o Sindicato 
tenha solicitado 20% para o funcionalismo. 
“Ano passado eles não receberam nada”, 
lembra o presidente do SSPMU, que agora 

pretende negociar os outros itens da 
pauta com a Câmara. 

O documento trata ainda do 
aumento de R$420 para R$600 no 
tíquete alimentação e abono nata-
lino de R$ 800,00; viabilização de 
convênio com a Uniodonto para 
atendimento odontológico; disponi-
bilização de uniforme para todos os 
servidores; abono natalício, e cursos 
de capacitação.

Além disso, a Diretoria do SSP-
MU pede a criação do fundo de as-
sistência ao servidor do Legislativo 
e do programa de medicina ocupa-
cional, e aumento do abono de R$ 
180,00 para R$ 280,00, entre outros. 

Fique ligado 
Até o fi nal deste ano o Município ainda terá cinco pontos 
facultativos, conforme publicação no Jornal ofi cial do Mu-
nicípio, o Porta Voz (edição 1.366). O ponto será facultativo 
nos dias 22 de abril – em razão do feriado de Tiradentes, dia 
21; 27 de maio, por conta do feriado de Corpus Christi; 14 de 
novembro, segunda-feira, véspera do feriado da Proclama-
ção da República, e 23 e 30 de dezembro, antevéspera do 
Natal e ano-novo. O Decreto 5272/2016 atinge as repartições 
públicas, autarquias e fundações, lembra o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU).

AÇÃO SINDICAL
A Diretoria do SSPMU defende junto ao Governo a adoção de 
medidas necessárias à elaboração dos Planos de Carreira dos tra-
balhadores das fundações municipais: FCU, Funel, Feti e Procon. 
O Sindicato defende a isonomia entre os servidores. E mais: acom-
panha de perto a elaboração do Estatuto da Guarda Municipal.

FAÇA SUA PARTE,
COMBATA O MOSQUITO!

O SSPMU TAMBÉM ESTÁ NA LUTA CONTRA 
A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA

Na mesma sessão em que foi aprovado o reajuste dos servidores, a Câmara também 
deu aval para a criação do Dia do Inspetor Escolar. Presidente do SSPMU, Luís 

Carlos dos Santos, acompanhou esta votação.

Foto: Rodrigo Garcia/CMU
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Direito ao adicional de periculosidade dos
servidores municipais que exercem

vigilância patrimonial - vigias.
O Ministério do Trabalho e Emprego, 

visando a melhoria das condições de traba-
lho para os profi ssionais que atuam na vi-
gilância patrimonial e pessoal, aprovou, no 
dia 2 de dezembro de 2013, a Portaria 1.885, 
que determina a inclusão do Anexo III na 
Norma Regulamentadora nº 16, que defi ne 
regras de execução para as atividades ine-
rentes à função de vigilância. O Anexo III da 
NR16 avalia que os empregados que exer-
cem atividade de segurança patrimonial 
de bens públicos, contratados diretamente 
pela administração pública direta ou indire-
ta estão expostos a roubos e violência física, 
em especial, os trabalhadores que exercem 
as atividades de vigilância patrimonial, se-
gurança patrimonial e/ou preservação do 
patrimônio em estabelecimentos públi-
cos e privados e da incolumidade física de 
pessoas. Por conseguinte, referida norma 
delibera que tais atividades são perigosas 
e que o exercício nestas condições assegu-
ra ao trabalhador a percepção de adicional 
de 30% (trinta por cento), incidente sobre 
o salário, sem os acréscimos resultantes de 
gratifi cações, prêmios ou participação nos 
lucros da empresa. Todavia, a questão em 
tela cinge-se na dúvida se referida norma, 
por ser de caráter CELETISTA, tem aplicação 
imediata e direta aos servidores públicos 
municipais, especialmente aos que exercem 
as funções de VIGIA, considerando que o re-
gime jurídico do funcionalismo municipal é 
o ESTATUTÁRIO (LC 392/2008). Analisando a 
legislação estatutária local, verifi ca-se que 
os §§ 1º e 2º, do art.79, da Lei Complemen-
tar 392/08, estabelecem que a caracteriza-
ção, a classifi cação e a descaracterização 
ou reclassifi cação de periculosidade far-se-
-ão através de perícia elaborada pelo ser-
viço de segurança e medicina do trabalho 
ofi cial do Município; e que, “A defi nição de 

trabalhos de natureza especial, com risco de 
vida e saúde deverá obedecer às condições 
disciplinadas pela legislação expedida pelo 
Ministério do Trabalho e regulamentadas 
em Decreto do Executivo Municipal.” Desta 
forma, havendo norma legal municipal, de 
caráter estatutário, determinando que a Ad-
ministração Municipal observe a legislação 
expedida pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, na qual se inclui o Anexo III da NR16/
MTE, que disciplina e defi ne a vigilância 
patrimonial, segurança patrimonial e/ou pre-
servação do patrimônio em estabelecimentos 
públicos e privados e da incolumidade física 
de pessoas, como atividade perigosa com 
direito ao respectivo adicional, entendemos 
que é possível ao Município a concessão 
do Adicional de Periculosidade aos VIGIAS, 
no patamar de 30% sobre seus vencimen-
tos básicos (art. 78 da LC 392/08). Mas é 
necessário que seja comprovado o efetivo 
exercício de tais atividades, mediante perí-
cia da Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho do Município vez que, tais ativi-
dades, já se encontram satisfatoriamente 
defi nidas e regulamentadas pela NR16/
MTE e seu Anexo III, aprovado pela Portaria 
1.885/MTE. Todavia, ainda há o impasse de 
aspecto jurídico legal quanto à necessidade 
de regulamentação através de Decreto 
Municipal para concessão do citado direito, 
que vem sendo objeto de reivindicações 
contínuas por parte do SSPMU. A Assessoria 
Jurídica do Sindicato está à disposição dos 
vigias municipais para melhores esclareci-
mentos e orientações necessárias, devendo, 
para tanto, os interessados se informarem 
junto à secretaria da entidade sobre os ho-
rários de atendimento.

Carlos Giovanni V. Ribeiro
Assessor Jurídico/SSPMU
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Opinião

Sindicato forte se faz 
com participação

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba nasceu de um 
idealismo: representatividade forte frente 
aos anseios da categoria, capaz de fazer 
valer os desafi os do futuro, tais como me-
lhores condições de trabalho, de saúde 
e de salários. Reverter aos governantes 
e à população em geral um trabalho de 
qualidade e efi ciente. Com esse propósi-
to, essa gestão conquistou muitos avan-
ços, entre eles o plano de saúde, plano de 
carreira, atendimento odontológico gra-
tuito, atendimento psicossocial, grandes 
parcerias, adequação de leis federais que 
benefi ciam os servidores e a redução da 
jornada de trabalho, que são importantes 
conquistas. Estamos às vésperas de uma 
eleição municipal e sabemos que o qua-
dro é desanimador, mas esperamos que 
as atenções do atual governo em relação 
aos servidores se mantenham objetivan-
do cada vez mais a valorização dessa no-
bre categoria. Temos plena convicção de 
que investir em pessoas, seja do ponto 
de vista da formação e da informação e 
principalmente da valorização, seja ma-
terial, social ou humana, trás sem duvida, 
retorno que se transforma em qualidade 
de vida, desenvolvimento e, sobretudo, 
produtividade. Os servidores merecem 
todo o nosso respeito pelo belo trabalho 
que desenvolvem para a população. Ser-
vidores: Sindicato forte se faz com parti-
cipação. Unam se a nós. Conto com vocês. 
Um forte abraço.

Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU

Geral
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ISTO É FATO!
A atual Diretoria do SSPMU 
acumula diversas conquistas 
que se revertem em benefícios 
para a categoria. Confi ra:

 Suspensão das Súmulas Vin-
culantes 15 e 16 do Supremo 
Tribunal Federal (STF);

 Obtenção da gratifi cação 
para a Guarda Municipal; 

 Regulamentação do auxílio 
maternidade e do piso nacio-
nal dos agentes de endemias 
e de saúde; a criação do 
Fundo de Assistência ao Ser-
vidor; 

 Jornada de seis horas tam-
bém para os apostilados; 

 Planos de carreira para os 
trabalhadores da Prefeitura 
e da Câmara, e a data base 
em março para quem atua na 
PMU.

 Reativação dos três consultó-
rios odontológicos instalados 
na sede do SSPMU;

 Viabilização do projeto biop-
sicossocial; (Obtidas junto ao 

Governo Paulo Piau)

 Ampliação da assistência ju-
rídica e a efetivação de mais 
de 40 parcerias nas áreas de 
saúde e educação, entre ou-
tras.

 Plano de saúde (Conquistado 
durante a gestão do então prefeito 
Anderson Adauto). 

SSPMU reúne funcionalismo em evento natalino

Trabalhadores da PMU ganham
fundo de assistência

Com apoio do SSPMU, foi aprovada 
a criação do Fundo de Assistência ao Ser-
vidor da Administração Direta, constituí-
do de recursos provenientes de diversas 
fontes, entre elas, doações de pessoas 
físicas ou jurídicas, de entidades interna-
cionais; repasses efetuados pelos Pode-
res Públicos; contratos, consórcios e con-
vênios, e de receitas extraorçamentárias. 
O Fundo será administrado por uma di-
retoria, composta por representantes de 

secretarias (Administração e Finanças), 
Chefi a de Gabinete e dos servidores (in-
dicado pelo SSPMU e Sindemu)

Os recursos do Fundo destinam-se 
prioritariamente a apoiar os servidores 
municipais, subsidiando e fi nanciando, 
por exemplo, ações de amparo social 
ao trabalhador carente; assistência ao 
portador de dependência química; pre-
venção em saúde, e ações educativas e 
culturais.

Alegria total no Dia do Servidor
Um dia de felicidade, confraternização e muitos prêmios. Assim foi a sexta-feira, 

30 de outubro, data da “Festa do Servidor, edição 2015, que reuniu mais de 7 mil 
trabalhadores da Prefeitura e da Câmara, e seus familiares, no clube Sesiminas. Lide-
ranças políticas e parceiros do Sindicato também prestigiaram o evento, organizado 
pela Diretoria do SSPMU. “Foi um sucesso”, avalia o presidente da entidade, Luís Car-
los dos Santos. Mais de 220 prêmios foram distribuídos durante a festa, entre eles, 
cinco motocicletas Honda Fan 125 cc, zero quilômetro, adquiridas pelo Sindicato. 
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Sucesso total o I Encontro Nata-
lino do Servidor Sindicalizado pro-
movido pelo (SSPMU) em dezembro 
de 2015. O evento, voltado exclu-
sivamente ao funcionário público 
associado ao Sindicato, registrou 
momentos de alegria e confrater-
nização e de muita sorte, pra quem 
levou um dos cerca de 200 prêmios 
sorteados, incluindo R$500,00 doa-
dos pelo Sindicato. “Nossa festa foi 
linda”, sentencia a diretora Social, 
Luciene Rosa da Silva.

VEM NOVIDADE
POR AI!! 

Com a conclusão das obras previs-
tas no projeto contra incêndio, ago-
ra é pegar fi rme na efetivação das 
melhorias no Clube do Servidor, um 
espaço para lazer e descanso, que o 
SSPMU constrói pra você!
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Novidade
A Diretoria do SSPMU adquiriu 
uma Motocicleta Honda Fan 125 
para agilizar sua prestação de ser-
viços. Outra melhoria diz respeito 
à modernização no sistema de 
informática da sede do Sindicato.  

SSPMU avaliza Plano de Carreira do IPSERV 
A votação do plano de carreira do 

Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Uberaba (Ipserv) levou à Câ-
mara o presidente do SSPMU, Luís Car-
los dos Santos e o diretor de Esportes 
do Sindicato, Ednei Arsênio dos Santos.

O plano de carreira do Ipserv foi 
aprovado pelos vereadores sendo sua 
fi nalidade o incentivo, a profi ssionali-
zação, a especialização e o aperfeiçoa-

mento dos servidores que trabalham no 
atendimento das demandas dos apo-
sentados, pensionistas e trabalhadores 
afastados.

Os cargos presentes no plano de 
carreira são de Agente de Serviços Pre-
videnciários, Analista de Serviços Pre-
videnciários, Médico Perito Previden-
ciário e Procurador Autárquico (os dois 
últimos são novos). 

Força Sindical 
O presidente do Sindicato 

dos Servidores Públicos Munici-

pais de Uberaba (SSPMU), Luís 

Carlos dos Santos, e o tesoureiro 

da entidade, Angelo Guilherme 

Rocha Borges, foram empossa-

dos como diretores na Federa-

ção Interestadual dos Servidores 

Públicos Municipais e Estaduais 

(Fesempre).

Os sindicalistas representa-

rão Uberaba e região junto à enti-

dade que tem sua sede na capital 

mineira. Vice-presidente do SSP-

MU, Carlos Humberto Costa acu-

mula as funções com a de diretor 

regional da Nova Central. 

Fique por dentro
Resultado de trabalho do SSPMU 
junto ao Governo Municipal e Câ-
mara de Vereadores, já é realida-
de o projeto que estabelece em 
seis horas a jornada dos trabalha-
dores apostilados da Prefeitura. 

Dirigentes sindicais ainda
negociam pauta de 2016

com a PMU - Pág. 3

Leia na página 2 sobre adicional de 
periculosidade para vigias

FILIE-SE AO SINDICATO! NOS VISITE E ACOMPANHE AS AÇÕES DO SSPMU.

Sindicato inicia entrega de carteiras
Pensando na comodidade e conforto de seus associados, 

a Diretoria do SSPMU fará a entrega de suas carteirinhas nas 
secretarias, fundações e autarquias onde estão lotados. Serão 
entregues cerca de 800 carteiras com as quais o trabalhador 
da Prefeitura comprovará sua condição de associado ao Sin-
dicato. O servidor que tiver interesse em buscá-la, pode pro-
curar a sede do SSPMU.

SSPMU
inaugura nova e 
moderna sede

A inauguração das novas 
instalações do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba reuniu represen-
tantes da categoria, lideranças 
políticas e sindicais. O espaço 
foi totalmente reformulado e 
ganhou, entre outras melho-
rias, um ginásio poliesportivo e 
um anfi teatro para 90 lugares. 
Páginas 4 e 5

Serviços oferecidos pelo SSPMU
têm aval de servidoras - Pág. 6

Diretoria acumula conquistas
para a categoria - Pág. 7

Sindicalistas representam Uberaba 
em entidades regionais

Presidente e tesoureiro do SSPMU, respectivamente, Luís 
Carlos dos Santos, e Angelo Guilherme Rocha Borges, ladei-
ram o Presidente da Fesempre Aldo Geraldo Liberato, após 
posse na diretoria da entidade. Vice-presidente do SSPMU, 
Carlos Humberto Costa,  integra a Nova Central. Pág. 8
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Foto: Sebastião Santos
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