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

Ao longo do último ano e dos primeiros 
meses de 2014 a Diretoria 2013-2016 do 
Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Uberaba (SSPMU) tem se des-
dobrado em várias frentes para garantir 
melhores condições de trabalho ao fun-
cionalismo da Prefeitura e da Câmara. 
Desde o início deste mandato, em janei-
ro de 2013, já foram realizadas reuniões 

com o prefeito Paulo Piau e seus asses-
sores; com o presidente do Legislativo, 
vereador Elmar Goulart e seus técni-
cos, além dos vereadores da Comissão 
de Assistência ao Servidor. O Sindicato 
também já enviou centenas de ofícios 
ao Governo, secretarias, fundações e au-
tarquias e promoveu assembleias com a 
categoria, por entender que no estado 

democrático de direito todos têm voz 
e devem ser consultados na tomada 
de decisões. A Diretoria 2013-2016 do 
Sindicato pauta-se pelas boas práticas 
ao exercício das atividades do funcio-
nalismo, sendo incansável na defesa do 
seu cumprimento pelos Poderes. Para 
ser mais forte, só falta você. Filie-se. Veja 
nas próximas páginas. 

SSPMU NãO MEDE ESfORÇOS PARA fAzER O MElHOR
AO SERVIDOR PúblICO MUNICIPAl DE UbERAbA 

Sindicato prepara distribuição 
das carteirinhas dos servidores 
filiados. Página 6

Como vai sua saúde?
Antes de responder a isso 
é crucial responder a outra 
pergunta: o que é saúde? 
Quer saber mais? Leia na pág. 8

Revisão do FGTS é o tema de 
artigo na página 2.
Confira!

Adicional de periculosidade já é 
uma realidade para a GM. SSPMU 
quer estender o benefício aos 
vigias. Pág. 3

Fo
to

: S
eb

as
tiã

o 
Sa

nt
os



2

Opinião

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) 
38061-370 - Rua Tancredo Neves, 55 
Santa Marta - Telefone: (34) 3312-5559
E-mail: sspmu.uberaba@gmail.com
Site: www.sspmu.com.br 
Rede social: Facebook

GESTÃO 2013/2016
Diretoria Executiva
Presidente: 
Luís Carlos dos Santos
Vice-presidente: 
Carlos Humberto Costa
Tesoureiro: 
Ângelo Guilherme Rocha Borges
Diretor social: 
Mário Lúcio da Silva
Diretor de esportes: 
Ednei Arsênio dos Santos 
Secretária: 
Daniela Rocha Arantes
Patrocínio:
RN Saúde
Med Prev

Junho 2014

Renata Gomide
Jornalista - MG - 05860 JP

Com mais de 40 anos de história, SSPMU 
preserva princípios e avança na defesa 
dos interesses dos servidores

O Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Uberaba orgulha-se em afirmar 
que é movido pelo sonho e a coragem 
de um grupo de servidores, dirigentes 
sindicais, que ousam atuar de forma au-
tônoma e independente, buscando sem-
pre atender aos anseios de uma categoria 
que muito tem se desdobrado para fazer 
essa grande máquina  administrativa  que 
é a Prefeitura   de Uberaba funcionar de 
forma vitoriosa. Isso é uma realidade. A 
semente germinada daquele grande ato 
em meados de 1969 culminou com essa 
respeitada Entidade Sindical que avançou 
ao longo dos anos e se transformou num 
dos maiores sindicatos da região. 
Desde quando foi fundado, em um amplo 
e vitorioso processo de luta, o Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba, se destaca pela sua dedicação 
em defesa dos direitos da categoria. 
Com a disposição de lutar e comprometi-
da com essa nobre categoria, a atual Dire-
toria 2013/2016 não tem medido esforços 
no sentido de buscar por direito e por con-
quista, legal e legítima, algumas melhorias. 
Nesse percurso o SSPMU conseguiu avan-
çar muito. Hoje podemos assegurar que o 
Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Uberaba tem assento garantido 
em todos os fóruns e debates regionais e 
tem tido voz ativa nas deliberações sobre 
direitos do trabalho da categoria que re-
presenta.
É obrigação dessa Entidade Sindical lutar, 
vigiar e buscar o que for melhor para essa 
nobre categoria de trabalhadores e traba-
lhadoras que são os servidores públicos 
municipais da Prefeitura, fundações,  au-
tarquias e Câmara Municipal. 

Para que continuemos fortes, porém, pre-
cisamos ampliar o número de servidores 
sindicalizados, por isso, é importante que 
o trabalhador da PMU e da CMU integrem 
nosso quadro de associados. Quanto mais 
representativos formos, mais respaldo te-
remos nas nossas lutas, que se iniciaram 
naqueles idos dos anos 1960. Aliás, todos 
aqueles do passado e do presente que 
direta ou indiretamente contribuíram e 
ainda contribuem para o fortalecimento 
desta entidade com certeza tem a nossa 
gratidão e nosso reconhecimento. 
«Se o caminho se faz no caminhar, vamos 
continuar caminhando juntos para uma 
melhor qualidade de vida e de trabalho 
para todos»
Pela Diretoria - 2013/2016.

Luis Carlos dos Santos 
Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Uberaba

O Superior Tribunal de Justiça suspen-
deu o trâmite de todas as ações relativas 
à revisão do FGTS que estão em curso 
no País, até que a questão seja decidi-
da pela Corte Superior. Referidas ações 
são recentes e se relacionam aos traba-
lhadores que tiveram, ou tem saldo no 
Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço a partir de 1999 e têm como objetivo 
a substituição do índice de correção dos 
saldos do FGTS, ou seja, a TR (Taxa Refe-
rencial), por outro índice mais favorável 
e que reflita a real inflação do período 
(INPC, IPC). A suspensão do trâmite das 
ações, acima referida, não impede que 
novas ações sejam impetradas, todavia, 
os advogados do SSPMU já têm pratica-
mente pronta a medida judicial de cará-
ter coletivo, que deverá ser ajuizada na 
Justiça Federal, vez que, será em desfa-

vor da CEF. No entanto, o corpo jurídico 
do SSPMU está estudando qual a melhor 
estratégia a ser adotada para o ingresso 
da ação, considerando, inclusive, que no 
caso dos servidores públicos municipais 
de Uberaba o período de eventual cor-
reção será apenas de 1999 a 2000, pois, 
a partir deste último ano (2000) os servi-
dores municipais deixaram de pertencer 
ao regime do FGTS, através da Lei Com-
plementar nº 191/2000, que efetuou 
a transposição de todo funcionalismo 
municipal para o Regime Estatutário. O 
Sindicato está atento e sua assessoria 
jurídica vem trabalhando na questão. 
Mais informações serão disponibilizadas 
oportunamente.

Carlos G. V. Ribeiro
Assessor Jurídico/SSPMU

fGTS PASSA POR REVISÕES 
E O SINDICATO ESTá ATENTO

EDITORIAl 
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Desde o início deste ano a Diretoria 
2013-2016 do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba (SSP-
MU) gerou mais de uma centena de ofí-
cios destinados ao prefeito Paulo Piau; 
aos secretários municipais; dirigentes de 
fundações e autarquias; Ipserv, e tam-
bém ao Legislativo. Nessa relação estão 
solicitações para a realização de um es-
tudo visando verificar a possibilidade de 
aplicação, no Município, da Lei Comple-
mentar 142 que trata da aposentadoria 
das pessoas portadoras de deficiência, 
bem como do fornecimento de equi-
pamentos de proteção individual (EPIs) 
para o exercício das atividades dos agen-
tes de saúde. 

A Diretoria do SSPMU também solicitou, 
via ofício, a implementação do Vale-Cul-
tura para os trabalhadores da Prefeitura. 
O vale com o benefício cultural é estima-
do em R$ 50,00 mensais e deve ser utili-
zado em espetáculos de teatro, museus, 
shows etc. A bolsa mensal atinge os tra-
balhadores que ganham até cinco salá-
rios mínimos. 

Com foco na melhoria das condições 
salariais e de trabalho para os servido-
res públicos municipais de Uberaba, o 
Sindicato que representa a categoria, o 
SSPMU, apresentou ainda no ano passa-
do, a pauta de reivindicações de 2014, 
contendo 22 itens. Desde dezembro 
que a Diretoria 2013-2016 da entidade 
sindical reúne-se periodicamente com a 
Administração para tratar das demandas 
do funcionalismo.
Uma das conquistas registradas refere-

-se ao adicional de periculosidade aos 
guardas municipais, aprovado pela Câ-
mara de Vereadores, conforme pauta do 
SSPMU. O adicional de periculosidade é 
pago aos servidores que estiverem no 
efetivo exercício da função, expostos a 
atividades e operações perigosas, exer-
cidas externamente e que exponham 
a categoria a risco acentuado e perma-
nente a roubos ou outras espécies de 
violência física.
O adicional de periculosidade a que os 

guardas municipais têm direito corres-
ponde a 30% sobre seus vencimentos 
básicos – sem os acréscimos de outras 
vantagens. Também é assegurado o pa-
gamento proporcional do benefício aos 
profissionais que vierem a ser designa-
dos para trabalhos externos, assim como 
àqueles que atuam no trânsito. A carac-
terização e a classificação da periculosi-
dade são feitas por meio de pericia técni-
ca elaborada pelo Serviço de Segurança 
e Medicina do Trabalho da Prefeitura.

GUARDAS MUNICIPAIS CONqUISTAM ADICIONAl DE 
PERICUlOSIDADE, UM DOS ITENS DA PAUTA DO SSPMU

Saiba mais:
A Diretoria 2013-2016 do SSPMU tra-
balha agora para estender o adicio-
nal de periculosidade aos vigias da 
Prefeitura. O benefício está previsto 
na Lei Federal 12.740/2012, a mesma 
que alcança os guardas municipais. A 
legislação, regulamentada pela Por-
taria da NR16, garante o pagamento 
dos 30% de periculosidade aos tra-
balhadores que exercem atividades 
que os expõem a roubos ou violência 
física.  Demanda já foi colocada ao se-
cretário municipal de Administração, 
Rodrigo Souto. No total, 86 vigias con-
cursados estão lotados na Prefeitura 
de Uberaba.

DEMANDAS DIVERSAS PAUTAM OfíCIOS ASSINADOS 
PElOS SINDICAlISTAS à PREfEITURA E à CâMARA

Você Sabia:
Que ao associar-se ao Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba você tem uma série de vanta-
gens? Entre elas, convênios nas áreas 
da saúde, educação e beleza, além de 
assessoria jurídica. 
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A Assessoria Jurídica do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 
(SSPMU) faz uma média de 30 aten-
dimentos a cada semana. Ao mês, são 
cerca de 120 consultas aos advogados 
que atuam no setor oferecendo su-
porte para questões relacionadas, por 
exemplo, ao estatuto da categoria.

São oferecidas orientações gerais 
sobre o exercício profissional, infor-
ma o advogado Sérgio Cad, citando 

outro exemplo das demandas diárias 
junto à Assessoria Jurídica do SSP-
MU: “Muitos servidores querem sa-
ber quantos dias têm de licença, por 
direito, em caso de morte de um pa-
rente”. Conforme o especialista, esse 
tempo vária de acordo com o grau de 
parentesco. 

O corpo Jurídico do Sindicato 
também assessora os servidores em 
casos de processos administrativos. 

Sérgio Cad revela que neste ano não 
foi aberto nenhum procedimento 
dessa natureza, no entanto, cerca de 
100 processos tramitam desde 2009. 
A grande maioria dos casos está re-
lacionada às ausências no trabalho. 
“Fazemos a relação entre o Município 
e o servidor”, observa o advogado, 
reforçando que o assessoramento é 
dirigido aos funcionários públicos 
municipais sindicalizados.

JURíDICO DO SSPMU fAz MAIS DE UMA CENTENA 
DE ATENDIMENTOS AO MêS NA SEDE DA ENTIDADE

VOCÊ SABIA que doando sangue, tem direito a um dia de folga 
no trabalho?? Você ajuda a salvar vidas e ganha um dia inteirinho 
para fazer o que quiser! Para que sua ausência não atrapalhe o an-
damento do seu setor, avise seu chefe com antecedência. 

VOCÊ CONHECE a sede do SSPMU? Venha 
tomar um café com a Diretoria 2013-2016 
do seu Sindicato. Faça-nos uma visita. Rua 
Tancredo Neves, 55, Vila Santa Marta. 

FIQUE ATENTO: O SSPMU trabalha nos últimos de-
talhes para a liberação das carteiras de identificação dos 
servidores sindicalizados. Todos os dados necessários para 
a liberação dos documentos dos cerca de 3.000 associados 
já foram colhidos, sendo programada a distribuição, pelo 
Sindicato, a partir de julho. As carteiras serão emitidas em 
parceria com a MedPrev. O ingresso ao Clube do Servidor, 
em fase de implantação, será feito mediante a apresenta-
ção deste documento, além de efetivamente ser um ins-
trumento de identificação do filiado, onde quer que vá.

Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos 
assina as carteiras que serão entregues aos servidores.
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CAI NúMERO DE ACIDENTES DE TRAbAlHO COM SERVIDORES DA PMU:  Os casos de acidentes de 
trabalho com os funcionários da Prefeitura tiveram uma redução no comparativo entre os 
primeiros trimestres de 2013 e 2014. Os números passados ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) apontam que de janeiro a março do ano passado 
foram registradas 36 ocorrências, contra 27 em igual período do exercício corrente. 
Em 2013 foram 14 acidentes em janeiro, 11 em fevereiro e 11 em março. Este anos os núme-
ros apontam para nove casos em janeiro, dez em fevereiro e oito em março, conforme ofício 
assinado pelo secretário de Administração, Rodrigo Souto e o chefe da Seção de Segurança 
do Trabalho, Lemar de Oliveira Júnior. A natureza dos acidentes não mudou, de um ano 
para outro, sendo a maioria dos casos de ataque de cão; picada de inseto; queda do mesmo 
nível; perfuração e ferimento. 
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INSTITUTO MED PREV OfERECE 
ATENDIMENTO ASSISTENCIAl 

DIfERENCIADO PARA O 
SERVIDOR PúblICO 

DE UbERAbA 

Parceiro do SSPMU, o Instituto MED PREV 
está de novo endereço em Uberaba. A 
mudança para a rua Vigário Silva, nº 317, 
Centro (ao lado do SINE) visa a melhor 
atender os clientes que estão em busca 
de assistência médica, clínica e odonto-
lógica intermediadas pelo instituto, que 
há 2 anos e meio atua na cidade. 

O MED PREV foi fundado em 25 de abril 
de 2000 em Curitiba (PR) com objetivo 
de contribuir com soluções para as difi-
culdades de acesso à Saúde, tais como 
as longas filas de espera, explica o fran-
queado de Uberaba, Juliano Arantes 
Santos. Segundo ele, o Instituto tem 
parcerias com profissionais e clínicas das 
mais diversas especialidades junto aos 
quais viabiliza valores acessíveis para 
atendimentos médicos e odontológicos, 
além de exames. 

Em razão do convênio firmado entre o 
SSPMU e o MED PREV, os servidores da 
Prefeitura e da Câmara contam ainda 
com atendimento assistencial diferen-
ciado, informa Juliano. Ele revela que 
finaliza a instalação de um call center 
para fazer a entrega das carteiras de 
identificação do funcionalismo, junto ao 
Instituto.  

O MED PREV funciona de segunda a 
sexta-feira das 8h às 18 horas. Saiba mais 
no site www.institutomedprev.org.br/
uberaba. 

SERVIDORES CONqUISTAM REAJUSTE 
NO TíqUETE AlIMENTAÇãO

fIqUE lIGADO:

NEGOCIAÇÕES NA CâMARA AVANÇARAM

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba está disponibi-
lizando em seu site oficial, a tabela com 
a cesta de serviços da Caixa Econômica 
Federal (CEF), instituição financeira que 
administra a folha de pagamento do fun-

cionalismo da Prefeitura. Confira item por 
item e escolha, junto ao banco, aquele 
que melhor atende às suas necessidades. 
Os valores da cesta variam de R$7,40 a R$ 
24,00 ao mês, dependendo dos serviços 
solicitados. Confira: sspmu.com.br

Um dos itens da pauta de reivindicações de 
2014, o reajuste no tíquete alimentação vigo-
ra desde abril. O tíquete, então de R$270,00 
passou a R$320,00 após o ajuste de R$50,00 
oferecido pelo Governo Municipal, na pri-
meira etapa das negociações com o SSPMU, 
em relação às demandas da categoria para o 
ano corrente.
Também foi definido o reajuste nos salários 

da categoria, sendo 6% para todos os ser-
vidores públicos municipais, a exceção dos 
que ganham o mínimo nacional, os quais 
receberam 6,78% (correção aplicada em ja-
neiro). O índice foi definido após intensas 
negociações e a realização de assembleias 
gerais com a participação do funcionalismo, 
que acatou os percentuais oferecidos pelo 
Governo.

A unificação da jornada em seis horas 
na Câmara, bem como a implantação 
do plano de carreira dos servidores, são 
itens da pauta de reivindicações do SSP-
MU que o Legislativo já se comprometeu 
em atender. Por determinação do presi-
dente, o vereador Elmar Goulart, os téc-
nicos da Casa já se dedicam aos estudos 
visando à elaboração do projeto do pla-
no de carreira, que posteriormente será 
levado ao plenário para ser aprovado. 
No início de junho o Legislativo votou o 
projeto que trata do reajuste dos servi-

dores. A Casa ofereceu 6,5% para os ser-
vidores de carreira, alegando ausência 
de recursos em caixa para o ajuste ge-
ral. O Presidente do SSPMU, Luís Carlos 
dos Santos solicitou que os vereadores 
apresentem em breve um projeto que 
atenda aos demais trabalhadores. As 
negociações junto à Câmara e também 
à Prefeitura contaram com a colabora-
ção dos vereadores da Comissão de As-
sistência aos Servidores Públicos com 
quem o SSPMU reuniu-se ao longo dos 
primeiros meses do ano. 

Sindicalistas reúnem-se com os vereadores da Comissão de 
Assistência aos Servidores para solicitar apoio às causas da categoria.
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Antes de responder a isso é cru-
cial responder a outra pergunta: o que 
é saúde?

Durante muito tempo acreditou-
-se que saúde tem a ver apenas com 
ter ou não uma doença, o que, se anali-
sarmos bem, veremos tratar-se de uma 
incoerência, pois por um lado vemos 
tantas pessoas que não têm caracte-
rizada nenhuma doença, mas que vi-
vem de consultório em consultório, 
pois não se sentem bem, com queixas 
desde cansaço, dores de cabeça e pelo 
corpo, mal estar, sendo muitas vezes 
investigadas dos pés a cabeça, e mes-
mo assim sem achar a causa. Por outro 
lado vemos muitos com diagnósticos 
de doenças crônicas, algumas graves, 
mas que muitas vezes têm uma exce-
lente qualidade de vida a despeito de 
suas limitações.

Mas onde está a explicação para 
esses fatos que têm se tornado tão 
comuns no dia a dia das pessoas, das 
empresas e das instituições de saúde?

Primeiro, vamos redefinir saúde, 
que desde a década de 80 do século 
passado é definida como BEM ESTAR 
FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL E ESPIRI-

TUAL, E NÃO NECESSARIAMENTE AU-
SÊNCIA DE DOENÇA. Isso condiz com 
os fatos relatados acima, que mostram 
que uma pessoa, mesmo tendo uma 
doença crônica pode ter uma vida lon-
ga e prazerosa, com a manutenção de 
sua capacidade de trabalho.

Mas do que dependemos para al-
cançar esse bem estar tão desejado? 
Sim desejado, pois mesmo inconscien-
temente todos queremos nos sentir 
bem.

É fato também que a maior parte 
das doenças e seus sintomas são cau-
sados pela adoção ou não de determi-
nados HÁBITOS DE VIDA. 

Hábitos como praticar ativida-
de física, ter uma alimentação saudá-
vel, cuidar de seu estado emocional e 
evitar ou abandonar o tabagismo e o 
excesso de bebidas alcoólicas, têm o 
poder de manter ou recuperar a saúde 
em seu mais completo sentido, resu-
mindo em um termo: BEM ESTAR.

A RN Saúde, desde 2012 disponi-
biliza para seus beneficiários o Centro 
de Promoção da Saúde, um setor que 
tem como objetivo inspirar e auxiliar o 
indivíduo a cultivar hábitos saudáveis 

de vida, situado dentro da sua clínica 
própria, destinado a pessoas com fato-
res de risco ou doenças crônicas e con-
tando com estrutura que oferece, após 
avaliação a orientação e realização de 
atividades físicas, orientação alimentar, 
acompanhamento psicológico, terapia 
para abandono do tabagismo. Além 
disso, possui também setor de saúde 
domiciliar, auxiliando no tratamento 
de doentes crônicos acamados, com-
plementação de tratamento hospitalar 
(permitindo uma alta precoce do hos-
pital), tratamento de feridas e sala para 
administração de medicamentos.

A RN conta também com uma clí-
nica própria, com médicos de diversas 
especialidades, laboratório, radiologia, 
ultrassonografia, eletrocardiograma e 
teste ergométrico.

Convidamos todos a conhecer 
nossa estrutura e participar de nossas 
atividades.

Denilton da Silva Guedes Oliveira
Cardiologista/Coordenador Geral 
do Centro de Promoção da Saúde 

RN Saúde

COMO VAI SUA SAúDE?

Na RN você encontra o Centro de Promoção da Saúde, um setor que tem como 
objetivo inspirar e auxiliar o indivíduo a cultivar hábitos saudáveis de vida.  
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