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DEPUTADO ELEITO VISITA 
SSPMU E COLOCA MANDATO 

À DISPOSIÇÃO 

PARCERIA EXPANDE 
CARTÃO DA VALECARD
Através de parceria com o Sindicato dos 
Servidores Municipais, com a Associação dos 
Supermercados e com a Prefeitura, está sendo 
lançado o Cartão Convênio da ValeCard. Os 
servidores que optarem por este novo cartão 
terão acesso a três programas: Saque Fácil, 
Pague Tudo e Alô Recarga.  Por outro lado, o 
Cartão Convênio oferecerá uma opção à parte 
– Proteção Premiada, neste caso, a um custo 
extra de R$ 5,99 por mês.
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POLÍTICOS 
MOVIMENTAM 
O SINDICATO
Primeiro vereador de Uberaba elei-

to para a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais depois de 44 anos (o 
último foi Eurípedes Craide, em 1966) 
-, o deputado estadual Antônio dos 
Reis Gonçalves Lerin, do PSB, visitou 
a sede do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais - SSPMU, para 
colocar seu mandato à disposição da 
entidade e dos servidores.
Lerin fez questão de ressaltar que 
o sindicato dos servidores “merece 
respeito pela forma democrática com 
que tem administrado suas ações”.
Ele foi um dos nove concorrentes das 
eleições de outubro de 2010 que pe-
diram e participaram de reunião com 
os diretores do SSPMU, ao longo da 
campanha eleitoral. 
No encontro – ainda como candida-
to, ocorrido dia 17 de agosto, Lerin 
lembrou que sua vida profissional 
teve início como servidor. 
PARCERIAS - “Com certeza, vamos 
bater à porta do deputado Lerin, 
como fazemos em relação à Câmara 
de Vereadores, aos demais deputa-
dos da cidade e às lideranças que, de 
uma forma ou de outra, podem nos 
ajudar na conquista de benefícios 
para os servidores” – diz o 1º secretá-

rio do SSPMU, Acinério dos Santos 
Mendonça.
AÇÃO DEMOCRÁTICA - Todos os 
encontros foram abertos e ampla-
mente divulgados à imprensa e aos 
servidores.
Os candidatos ouviram  da Diretoria 
do SSPMU, as mesmas reivindica-
ções, inclusive que, em caso de vitó-
ria nas urnas, apresentem emendas 
ao Orçamento da União (deputado 
federal) e ao Orçamento de Minas 
Gerais (deputado estadual), preven-
do recursos para o sindicato aplicar 
em melhorias físicas na sede, com 
destaque para a implantação de um 
centro de informática aberto aos 
servidores. 
Passaram pelo SSPMU, além de Lerin, 
os candidatos Marcos Montes (DEM);  
José Luiz Alves (PSL); Paulo Piau 
(PMDB); Marilda Ribeiro Resende 
(PT); Aelton Freitas (PR); Fahim Sawan 
(PSDB); Tony Carlos (PMDB); Adelmo 
Carneiro (PT).

>> SSPMU REIVINDICA ABONO 
NATALINO EXTRA EM 2010 PARA 
SERVIDOR DA CÂMARA E DA PRE-
FEITURA. 

>> SSPMU APURA QUEIXAS DA 
GUARDA MUNICIPAL E REIVINDICA 
MELHORIAS.

>> SSPMU PEDE REABERTURA DE 
PRAZO PARA O PLANO DE CAR-
REIRA. 

>> SSPMU PROTOCOLA PAUTA 
2011 NA PREFEITURA. 

>> SSPMU CUMPRIMENTA JORNA-
LISTA LÍDIA PRATA PELA ELEIÇÃO 
NA ACADEMIA DE LETRAS.

>> SSPMU CUMPRIMENTA O EX-
-SERVIDOR MUNICIPAL DE UBERA-
BA, MÁRCIO ELI,NOVO SECRETÁRIO 
ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DE MINAS. 

>> SSPMU CUMPRIMENTA PRESI-
DENTE ELEITO DA CÂMARA GES-
TÃO 2011/2012. 

>> SSPMU REIVINDICA AO PRE-
FEITO URGÊNCIA NA IMPLEMEN-
TAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO.

>> SSPMU APRESENTA PROPOS-
TAS DE MELHORIAS NO PROJETO 
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 

>> SSPMU RECLAMA DOS CORTES 
DOS ADICIONAIS (INSALUBRIDADE 
E PERICULOSIDADE). 

>> SSPMU QUESTIONA A COHA-
GRA SOBRE INSCRIÇÕES DE SER-
VIDORES PARA ACESSO A CASA 
PRÓPRIA.

>> SSPMU PEDE ACESSO A TODOS 
OS RELATÓRIOS SOBRE ACIDENTES 
DE TRABALHO COM SERVIDORES 
MUNICIPAIS.

>> SSPMU INSISTE NO PAGAMEN-
TO DAS FÉRIAS-PRÈMIO.

INFORMATIVO DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS DE UBERABA (SSPMU)
ABRIL/2011

AMBIENTE DEMOCRÁTICO

ENVIADOS
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ALdO CeZAR de OLiVeiRA

SSPMU ABRE AS PORTAS PARA O
PROJETO TEMPO INTEGRAL

O PROeTi dA eSCOLA FRei LeOPOLdO - COORdeNAdO PeLA PROFeSSORA LUÍSA MARiA 
FARNeSi, AGORA ANiMA AS MANHãS dO GiNáSiO POLieSPORTiVO dO SSPMU

Ginásio Poliesportivo “Celso 
Abrão Domingos Name” - do 

Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba – SSPMU, ga-
nha uma função social importante. 

Através de convênio, a Diretoria 
2009/2012 do sindicato passa a 
ceder o espaço gratuitamente para 
a Escola Estadual Frei Leopoldo de 
Castelnuovo implementar ali, ativi-
dades do PROETI - Projeto Escola de 
Tempo Integral.

“A proximidade entre as duas insti-
tuições facilitou a parceria” – explica 
Aldo Cezar de Oliveira, diretor de 
esportes do SSPMU, lembrando que 
a escola e a sede do sindicato se 
localizam no bairro Santa Marta. A 
escola fica na rua Centenário, 578, e o 
sindicato, na rua Tancredo Neves, 55.

De acordo com o sindicalista, a ins-
tituição de ensino tem acesso ao 

ginásio nas manhãs de terça-feira e 
quinta-feira – das 9h às 12h.

“O Projeto Tempo Integral merece 
uma atenção especial por parte da 
sociedade organizada, uma vez que 
seu objetivo é melhorar a qualidade 
do ensino e promover o atendimento 
do aluno com defasagem de apren-
dizagem, através, principalmente, 
de atividades artísticas, culturais e 
esportivas” – justifica Aldo Cezar.

Além disso, segundo ele, a extensão 
do tempo de permanência do aluno 
na escola ou em atividades escolares 
ajuda a afastar as crianças e os ado-
lescentes das ruas.

Convênio foi assinado pelo presiden-
te do SSPMU - pedagogo e professor 
Luís Carlos dos Santos, e o diretor da 
escola, Reginaldo Donizete da Silva.

INVESTIMENTOS – O ginásio do 
SSPMU foi reinaugurado na noite de 
28 de setembro de 2009, após uma 
ampla reestruturação promovida 
pela atual Diretoria. A quadra, que 
estava sem condições de uso, passou 
por reforma e readequações. 

Esforços envolveram recursos do 
próprio sindicato, apoio da Prefeitura 
de Uberaba e colaboração de amigos 
e parceiros dos diretores do SSPMU.

O ginásio poliesportivo (oficial) 
passou a se chamar “Celso Abrão 
Domingos Name”, em homenagem 
a um dos grandes batalhadores do 
esporte na cidade. 

A Diretoria do sindicato agora busca 
novos apoios para melhorar ainda 
mais o ginásio, que precisa, por 
exemplo, de fechamento lateral.
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CULTURA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

SSPMU COMEMORA SUCESSO 
DO CONCURSO DE REDAÇÃO 
E LANÇA IDEIA DA 2ª VERSÃO

ACADEMIA APLAUDE QUALIDADE DAS REDAÇÕES

LUÍS CARLOS dOS SANTOS

Diretores do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais 

de Uberaba premiaram dia 27 de 
janeiro, em evento na La Fest, os 
autores e autoras dos 21 melhores 
textos do 1º Concurso de Redação 
SSPMU, realizado em parceria com 
a Academia de Letras do Triângulo 
Mineiro e apoio de várias instituições 
e empresas privadas e públicas.

“Nos sentimos com as forças re-
novadas e esperamos um sucesso 
maior ainda, na segunda versão do 
evento cultural” – disse Luís Carlos 
dos Santos, presidente do SSPMU, 
em seu depoimento, lançando, desta 
forma, a proposta do 2º Concurso de 
Redação.

PARCEIROS – Em telão instalado no 
local, o diretor Ângelo Guilherme 
exibiu documentário sobre o concur-
so de redação – produzido por ele, 

citando os homenageados e todos 
os parceiros.

E seguindo orientação da Diretoria 
do SSPMU, o cerimonial do evento 
de premiação fez comentários sobre 
cada um dos apoiadores: Diretorias 
de Comunicação da Prefeitura e 
da Câmara; Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro, Rede Eletrosom, 
Construtora RCG, Prepara Cursos 
Profissionalizantes, Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL), ValeCard, Ins-
tituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Uberaba (Ipserv), Câ-
mara de Vereadores, Jornal de Ube-
raba, Prefeitura de Uberaba, La Fest, 
Codau, Via Rose, Jornal da Manhã.

“A receptividade ao primeiro evento 
cultural promovido pela atual Dire-
toria do Sindicato nos surpreendeu 
positivamente, seja pela adesão dos 
parceiros da mais alta qualidade, seja 

“Estamos felizes e recompensa-
dos por termos participado 

desta parceria, e queremos mantê-la 
na próxima versão” – disse a então  
presidente da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro (ALTM), Terezinha 
Hueb de Menezes, na tribuna da 
festa de premiação do 1º Concurso 
de Redação SSPMU. “A qualidade dos 
textos foi impecável”, elogiou ela, 
que acaba de transmitir o cargo para 
o médico José Henriques.
O jornalista e acadêmico Mário Sal-

vador – que integrou a Comissão 
Julgadora da ALTM junto com a 
presidente e com o acadêmico João 
Eurípedes Sabino, também ocupou 
a tribuna e fez coro às declarações 
de Terezinha Hueb. 
Segundo ele, foi difícil fazer a escolha 
dos melhores textos, por serem, em 
sua maioria, da mais alta qualidade. 
Salvador aplaudiu o trabalho dos 
servidores municipais, lembrando 
que, sem eles, as políticas públicas 
não sairiam do papel. 

de ACORdO COM OS ACAdêMiCOS dA ALTM, 
FOi iMPOSSÍVeL eSCOLHeR APeNAS qUATRO

pelo impacto junto à comunidade 
de Uberaba, seja pelo carinho com 
que foi recebido pelos servidores, 
que são, na verdade, a razão de 
existir deste Sindicato” – discursou 
Luís Carlos.

REFLEXÕES - A diretora Sandra Barra 
representou o prefeito Andersdon 
Adauto no evento. Ela aplaudiu a 
iniciativa do Sindicato e disse que 
o tema oportunizou reflexões sobre 
o impacto do serviço municipal na 
comunidade. 

Tema foi “A Importância do Serviço 
Público Municipal para o Desenvolvi-
mento Humano, Social e Econômico 
da Cidade”.
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SINDICALIZADOS VÃO
PARTICIPAR DE SORTEIOS

CASA PRóPRIA

Servidores serão beneficiados com 
moradias do “Minha Casa Minha 

Vida”. A promessa foi feita pelo prefeito 
Anderson Adauto, ao ser cobrado 
pelo 1º secretário do SSPMU, Acinério 
Mendonça.  Apesar do grande número 
de inscrições na Cohagra, poucos 
servidores têm sido atendidos.

CONTATOS

Diretoria do SSPMU recebeu na sede 
da entidade os novos integrantes 

da Comissão de Assistência ao Servidor, 
eleitos na Câmara dia 7 de fevereiro. 
Encontro foi solicitado pela Comissão: 
vereadores Marcelo Borges (presidente), 
Itamar Ribeiro (relator), Almir Silva 
(vogal) e José Severino (suplente).

BOA NOTíCIA

Reivindicação prioritária da atual 
Diretoria do SSPMU, a informação 

de que a Prefeitura está distribuindo 
material de segurança do trabalho entre 
os funcionários do horto municipal e da 
capina química e mecânica agradou aos 
sindicalistas.

COBRANÇA

Mas, além dos EPI´s - Equipamentos 
de Proteção Individual, e dos EPC´s 

- Equipamentos de Proteção Coletiva, o 
SSPMU pede a volta da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes. 
E ainda: atualizar o PPRA - Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais; 
implantar um plano de saúde extensivo 
à saúde ocupacional e aos acidentados 
do trabalho, e criar critérios humanos e 
realistas para o salário-insalubridade.

AuSêNCIAS

O diretor do SSPMU, Ângelo 
Guilherme, aproveitou 

pronunciamento na tribuna da Câmara 
para se queixar da ausência dos 
servidores nas assembleias do sindicato. 
“Se tivéssemos 2 mil servidores numa 
assembleia, com certeza ficaríamos mais 
fortalecidos em nossas lutas” – afirmou.

CONTA-GOTAS

Funcionários da Prefeitura e da 
Câmara filiados ao Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba – SSPMU, passam a con-
correr, a partir de agora, a brindes 
mensais.

Decisão faz parte de campanha que o 
Sindicato está lançando para reforçar 
seus quadros de sindicalizados.

Os brindes serão sorteados entre os 
que já estão filiados e os que ainda 
vão sindicalizar-se.

ESTREIA - O primeiro brinde será 
uma TV LG, 21 polegadas, tela plana, 
ultra slim. Sorteio do aparelho de TV 
está previsto para acontecer durante 
assembleia-geral que o Sindicato vai 
convocar em data ainda a ser defi-
nida, para promover alterações no 
estatuto da entidade.

De olho no comportamento das 
receitas da Prefeitura para retornar 
à mesa de negociações em julho, 
a Diretoria 2009/2012 do SSPMU 
avalia que, quanto mais fortalecidos 
estiverem os quadros de filiados, mais 
voz terão os sindicalistas na mesa de 
negociações.

FILIAÇÃO - Para filiar o servidor pode 
acessar o site www.sspmu.com.br 
e  reencher a ficha, imprimir e en-
tregar no SSPMU. “A sindicalização 
é muito importante para o exercício 
da cidadania. Somente com o apoio 
dos trabalhadores, o sindicato pode 
realizar sua missão de forma eficiente. 
O trabalhador defende seus direitos 
e se torna solidário a outros com-
panheiros” - avalia o presidente do 
SSPMU, Luís Carlos dos Santos.

Além dos quatro primeiros colo-
cados, a Comissão Julgadora, 

formada por acadêmicos da ALTM, 
indicou Menção Honrosa para mais 
17 autores e autoras, somando as-
sim, 21 homengeados.

Em ordem alfabética, segue a lista 
dos homenageados:

Aline Cardoso; Boanerges de 
Camargos; Carlos Rodrigo Fer-
reira; Carmem Silva de Oliveira; 

Claudemir Nery; Daniela Barbosa; 
Divina de Fátima Garcia; Erick-
son Thiago; Fernanda Bianchi; 
José Carlos Tavares; José Lucas 
Pedroso; Luciana Angélica; Luiz 
Antonio Júnior; Maria Célia dos 
Reis; Maria José Nunes Ferreira; 
Patrícia Adriana da Silva; Pablo 
Oliveira; Rosângela Paula Alves; 
Rubens Borges ; Rute Gonzaga; 
Vera Lúcia Dias.

COMISSÃO JULGADORA DA 
ACADEMIA DE LETRAS INDICOU 
MENÇÃO HONROSA PARA 
21 SERVIDORES MUNICIPAIS

VEJA AS FOTOS DO EVENTO DE PREMIAÇÃO

5



6



CONVÊNIOS BENEFICIAM SINDICALIZADOS

Servidor municipal de Uberaba 
filiado ao SSPMU tem direito 

a uma série de banefícios. São 
vários convênios, abrangendo 
segmentos como educação, saú-
de, esporte, lazer, proteção auto-
motiva, estética, entre outros.

“A atual diretoria tem investido 
em parcerias para superar as difi-
culdades que encontrou no caixa 

da entidade, e assim, oferecer 
benefícios aos sindicalizados” - 
afirma Carlos Humberto Costa, 
diretor social.

Ele destaca que os filiados po-
dem obter descontos importan-
tes, além de benefícios extras 
como aconteceu, por

exemplo, com o Centro Educa-
cional de Uberaba - CEU, e o Co-
légio Nossa Senhora das Graças, 
que ofereceram bolsas de estu-
dos para 2011 - sorteadas pelo 
sindicato. O CNSG oferece 20% 
de descontos nas mensalidades, 
e o CEU concede descontos de 
25% a 50%.

O convênio com a Faculdade de 
Talentos Humanos - Facthus, por 
sua vez, oferece 15% de descon-
to para servidor e dependente 

de primeiro grau.

Convênio com a Number One 
concede descontos para cursos 
de idiomas, sendo 

10% para cônjuge do servidor, 
15% para dependente e 20% 
quando o aluno for o próprio 
servidor. 

O diretor social do SSPMU lem-
bra que, para fazer jus a estes e 
vários outros benefícios, o servi-
dor deve apenas se sindicalizar. 
“É muito simples.Basta preen-
cher um formulário na sede do 
SSPMU ou imprimir o formulário 
que está no site www.sspmu.
com.br” - diz ele. Também no 
site - segundo o sindicalista, o 
servidor pode conferir os deta-
lhes dos convênios, bem como 
na página do SSPMU no orkut. 

CARLOS HUMBeRTO COSTA
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ÂNGeLO GUiLHeRMe ROCHA BORGeS

ROdeAdO PeLOS SeCReTáRiOS WeLLiNGTON FONTeS (FAZeNdA) e RÔMULO FiGUeiRedO 
(AdMiNiSTRAçãO), O PReFeiTO ANdeRSON AdAUTO Se MUNiCiA de NÚMeROS dURANTe OS 
deBATeS COM OS SiNdiCALiSTAS

Reajuste de 6,55% para os salários de 
março dos servidores municipais 

de Uberaba foi o resultado de acirrados 
debates e negociações, ao longo do dia 
16 de março.

“Diretoria do SSPMU concordou com o 
reajuste, em razão do compromisso do 
prefeito Anderson Adauto de que ele 
voltará às negociações em julho” - disse 
o tesoureiro do SSPMu, Ângelo Gui-
lherme Rocha Borges, ao usar a tribuna 
no plenário da Câmara, dia 17 de março, 
durante votação do projeto de lei do 
Executivo, prevendo o reajuste. 

O aumento foi aprovado pelos vereado-
res. “Confiamos na palavra do prefeito de 

SSPMU TAMBéM qUeR MeLHORiAS PARA OS SeRVidOReS dA CÂMARA

SINDICATOS VÃO ACOMPANHAR AS RECEITAS DA 
PREFEITURA PARA AS NEGOCIAÇÕES DE JULHO

que ele irá analisar a pauta de reivindica-
ções, inclusive no que se refere à recom-
posição das perdas e de um aumento real 
dos salários, além de um reajuste para o 
tíquete-alimentação, a implementação 
de um plano de saúde, e um abono na-
talino para 2011” – enumerou Guilherme.

CONTAS - O tesoureiro do SSPMU lem-
brou que, na reunião com o prefeito hou-
ve um compromisso de que, em havendo 
melhoria nas contas, o governo atenderá 
as reivindicações. “Os três sindicatos vão 
acompanhar   comportamento das recei-
tas, através de uma comissão” – disse ele.

Participaram da reunião o  SSPMU - Sindi-
cato dos Servidores Públicos Municipais 
de Uberaba, Sindemu -Sindicato dos 
Educadores do Município de Uberaba, e 
Sindae – Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Purificação e Distribuição de 
Água e Serviços de Esgotos de Uberaba/
Codau (Sindae).

A REuNIÃO - Da reunião com o prefeito, 
saiu a garantia de que, para 2012, a data-
-base será fevereiro; que os servidores 
municipais serão beneficiados com 
moradias do “Minha Casa Minha Vida”, e 
que serão antecipados os trâmites legais 
relacionados ao plano de saúde.

NA CAMARA - SSPMU também pediu 
melhorias para os

servidores da Câmara. Pedidos são 
basicamente os mesmos dirigidos à 
Prefeitura: reajuste salarial de 29,83% (re-
posição e aumento real); abono natalino; 
recuperação do tíquete; antecipação da 
data-base.
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 ÂNGeLO GUiLHeRMe ROCHA BORGeS

DESCONTOS INDEVIDOS NO IMPOSTO DE RENDA ESTÃO SENDO DEVOLVIDOS

Servidores municipais que recorreram 
à Justiça estão recebendo, junto com 

os  salários, a devolução do dinheiro 
descontado indevidamente no Imposto 
de Renda. Vários filiados do SSPMU in-
gressaram na Justiça, através da asses-
soria jurídica do Sindicato, com ações 
individuais de repetição de indébito 

relativas aos descontos indevidos sobre 
indenizações de férias-prêmio. Entretan-
to, no dia 2 de junho de 2010, o SSPMU 
ingressou com uma ação coletiva com o 
objetivo foi preservar o direito de todos 
os servidores municipais que sofreram 
desconto indevido, mesmo os que não 
ingressaram individualmente com a ação.

Segundo entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o prazo para 
ingressar com as ações terminaria no 
dia 8 de junho de 2010.

As ações de repetição de indébito são 
impetradas quando há cobrança de 
valores pagos, quando estes não são 
devidos.


