
SERVIDORAS MUNICIPAIS DE UBERABA 
CONQUISTAM LICENÇA-MATERNIDADE DE 6 MESES
*O BENEFÍCIO É UMA DAS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DO SINDICATO DOS SERVIDORES E FOI ANUNCIADO PELO GOVERNO. Leia mais...

PARCERIA OFERECE PROTEÇÃO 
AUTOMOTIVA A PREÇOS ACESSÍVEIS
                                                                     Confira os detalhes...

Nova pauta  
foi protocolada

Veja a íntegra...

SINDICATO COBRA 
AVANÇOS NA SEGURANÇA 
DO TRABALHO; GOVERNO 
PROMETE MELHORIAS

Representantes do SSPMU e do governo 
se reuniram para debater a segurança 

do trabalho da Prefeitura.“Se a reunião sair 
da teoria, teremos  avanços importantes” - 
avalia o 1º secretário do SSPMU, Luís Carlos. 

Leia mais...

Reinaugurado após passar por 
uma ampla remodelação, o gi-

násio poliesportivo do SSPMU está à 
disposição dos servidores para sediar 
eventos. Alerta é do diretor de espor-
tes do sindicato, Aldo Cezar de Oliveira, 
explicando que a reserva pode ser 
feita pessoalmente, na sede do SSPMU, 
por telefone ou através do site www.
sspmu.com.br (link ESPORTES). “O site 
está em fase final de construção, mas 
já pode ser acessado para programar 
eventos no ginásio, e até para imprimir 
a ficha de filiação ao sindicato” - orienta 
o diretor de esportes.

Servidor pode 
programar eventos 
no ginásio do SSPMU

QUALIDADE DE VIDA - Na foto de Ener-
son Cleiton, mãe participa do programa 
de estímulo ao aleitamento materno, 
na Prefeitura. A licença-maternidade 
de 6 meses também é um estímulo ao 
aleitamento

SSPMU testemunha assinatura de termo de 
cooperação para cursos de qualificação 

Veja os detalhes...

COOPERAÇÃO - Na foto de Francis Prado, o prefeito de Uberaba e o reitor do IF 
assinam acordo, testemunhados por sindicalistas, inclusive pelo diretor do SSPMU, 
Ângelo Guilherme

SSPMU QUER ALIMENTAÇÃO GRATUITA PARA OS PROFESSORES
                                                                                                                                                                                                                Confira os detalhes...



RUA TANCREDO NEVES, 55 - SANTA MARTA - TELEFONE: 3312-5559

GESTÃO 2009/2012
Diretoria Executiva 
Presidente: José Jorge
1º secretário: Luís Carlos
Tesoureiro: Ângelo Guilherme
Diretor social: Carlos Humberto
Diretor de esportes: Aldo Cezar

Conselho Fiscal
Mário Lúcio
Márcio Adriano
Carlos Roberto Matos
Jornalista 
Giselda Campos - MTB/MG: 14.379

Diretoria 2009/2012 do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 

Uberaba (SSPMU) soma mais uma vitória 
em 2010, antes mesmo de se concluir as 
negociações em torno da nova pauta de 
reivindicações - que foi protocolada no 
Gabinete do Prefeito dia 23 de março.

Desta vez, trata-se da licença-maternidade, 
que está sendo ampliada de quatro para 
seis meses na Prefeitura e na Câmara Mu-
nicipal de Uberaba. O anúncio foi feito pes-
soalmente pelo prefeito Anderson Adauto, 
dia 12 de abril, e ganhou coro no Legislativo, 
com a adesão do vereador-presidente Lou-
rival dos Santos.

SALÁRIO - Outra vitória foi o reajuste de 
10%. Resultado de acordo entre o governo 
e a diretoria do SSPMU, a Lei 10.904 conce-
deu, a partir de 1º de março, um aumento 
de 10% sobre os salários dos servidores 
da Prefeitura. A data-base foi antecipada, 
portanto, em dois meses.

O sindicato agora, pede que a Câmara de 
Vereadores conceda o mesmo reajuste aos 
seus servidores.

PRIORIDADE - O diretor social do SSPMU, 

Carlos Humberto Costa, avalia que a decisão 
do prefeito de Uberaba sobre a licença-
maternidade não é uma vitória exclusiva do 
sindicato ou das servidoras. “É uma vitória 
da luta pela qualidade de vida” – diz ele.

O sindicalista recorda que a reivindicação 
tem sido uma das grandes bandeiras da 
Sociedade Brasileira de Pediatria.

“Com isso, acredita-se que haverá um es-
tímulo à amamentação exclusiva durante 
os seis primeiros meses de vida” – destaca 
Carlos Humberto. 

A proposta do SSPMU – e acatada pelo go-
verno municipal de Uberaba, é baseada na 
lei federal sancionada pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2008. 

A lei prevê a licença-maternidade de seis 
meses. A decisão é facultativa e depende 
dos empregadores (públicos e privados) 
adotarem ou não a medida. 

“Estamos felizes com a opção do governo 
municipal de Uberaba, pois isso representa 
benefícios para a criança, a mãe, a família, 
o serviço público municipal e a sociedade” 
– ressalta Carlos Humberto. 

Sindicato dos servidores diz que 
AMPLIAÇÃO DA  LICENÇA-MATERNIDADE é uma 
vitória da luta pela qualidade de vida

SSPMU QUER REFEIÇÃO GRATUITA PARA PROFESSORES
Recém-reconduzido ao cargo, o novo 

titular da Secretaria de Educação e 
Cultura, José Vandir de Oliveira, recebe 
ofício da diretoria do SSPMU, reforçando 
o documento enviado no início de abril 
ao prefeito Anderson Adauto. Os sindica-
listas querem que a Prefeitura invista na 
alimentação dos professores, fazendo o 
pagamento à Nutriplus – empresa tercei-
rizada para oferecer a merenda aos alunos 
da rede municipal. Os professores munici-

pais são proibidos de se alimentarem da 
merenda escolar, e teriam recebido, do 
governo municipal, a proposta de com-
prarem a refeição por R$ 4,26/dia. 

REFORÇO - “Esperamos que o novo 
secretário se sensibilize e nos ajude a 
convencer o prefeito de que a ampliação 
da merenda aos professores não se trata 
de prejuízo, mas sim, de investimento na 
melhoria do processo ensino/aprendiza-

gem” – justifica o 1º secretário do SSPMU, 
Luís Carlos dos Santos. 

O tesoureiro Ângelo Guilherme Rocha 
Borges faz coro: “Uberaba, que é consi-
derada um pólo educacional de respeito, 
pode dar mais este exemplo de grandeza”. 
Os dois concordam que o envolvimento 
da Câmara de Vereadores na questão – 
conforme divulgado pela imprensa, é de 
extrema importância e necessário.

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba

ABRIL-2010
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Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba (SSPMU) 

acerta mais uma parceria em benefício 
dos servidores – desta vez, na área de 
proteção automotiva. 

Acordo é com a ASCOBOM – Associação 
de Servidores do Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar de Minas Gerais, através 
da Regional de Uberaba. 

A entidade oferece assistência 24 horas/
dia e atende em todo o território nacio-
nal. A parceria com o SSPMU oferece 
adesão de R$ 150 para carro e R$ 120 
para moto, com desconto para os sindi-
calizados, neste caso, R$ 130 para carro 
e R$ 110 para moto, incluindo vistoria.

SERVIÇOS – Assistência da ASCOBOM 
inclui reboque, após panes e sinistros, 

para a oficina mais próxima - até 200 km 
de distância por saída (ida e volta), sen-
do um reboque por mês, com 12 guin-
chos por vigência anual, sem acúmulo; 
socorro mecânico e elétrico (somente 
mão-de-obra), sendo um socorro por 
mês, com 12 atendimentos por vigência 
anual, sem acúmulo); 

chaveiro (somente abertura), com dois 
atendimentos por vigência anual). 

E ainda: pane seca (somente reabaste-
cimento), com dois atendimentos por 
vigência anual; troca de pneus (somen-
te troca), com dois atendimentos por 
vigência anual; retorno ao domicílio 
ou continuação da viagem (reembolso 
para meio de transporte terrestre mais 
adequado e a critério da ASCOBOM), com 

dois atendimentos por vigência anual). 

Assistência inclui também, 

hospedagem (limitada à capacidade 
máxima de passageiros do veículo de 
passeio). Em caso de veículos utilitários, 
a diária atende somente o motorista, 
com duas diárias por vigência anual no 
valor de R$ 60 por pessoa.

E oferece ainda, táxi na região de do-
micilio (com atendimento em casos de 
colisão, incêndio ou pane não solucio-
nada (limitado a R$100 por vigência).

CONTATOS – A Regional Uberaba se 
localiza na rua Portugal, 404, Fabrício. 
Telefone: (34)3077-2310; site:

www.ascobom.org.br; e-mail:

uberaba@ascobom.org.br.

SEgURANçA DO TRABALhO

SINDICATO COBRA E GOVERNO GARANTE AVANÇOS
Diretores do SSPMU, o secretário de 

Administração, Rômulo Figueire-
do, o subsecretário de Saúde, Gilberto 
Magnino, e técnicos do governo se 
reuniram com uma série de temas em 
pauta, relacionados à área de segurança 
e medicina do trabalho da Prefeitura.

“Se a reunião sair realmente da teoria 
para a prática, então teremos con-
quistado avanços importantes para 
os servidores municipais” – avalia o 1º 

secretário do SSPMU, Luís Carlos dos 
Santos. 

Sobre o salário-insalubridade, os téc-
nicos da área se 

comprometeram em reforçar as verifi-
cações in loco, e fazerem novas avalia-
ções nestes casos. 

O secretário de Administração também 
se comprometeu em recriar a CIPA – Co-
missão Interna de Prevenção de Aciden-

tes, e garantiu recursos para a compra 
de equipamentos de segurança. 

Técnico em segurança, e ex-chefe da 
Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho na PMU, Luís Carlos dos San-
tos revelou que ele e o tesoureiro do 
SSPMU, Ângelo Guilherme, visitaram 
de surpresa vários pontos críticos e 
constataram várias falhas. O governo 
se comprometeu em solucionar os 
problemas.

SSPMU E ASCOBOM ACERTAM 
PARCERIA EM PROTEÇÃO AUTOMOTIVA ASCOBOM oferece tranquilidade para toda a família



Diretoria do SSPMU entregou na Prefeitura de Uberaba, dia 23 de março de 2010, a nova 
lista de reivindicações. “O reajuste de 10%, a antecipação da data-base para março e a 

ampliação da licença-maternidade são conquistas importantíssimas, mas esperamos somar 
novos benefícios” - afirma o presidente do SSPMU, José Jorge da Silva e Oliveira. Ele lembra que 
os servidores municipais são essenciais ao desenvolvimento social, humano e econômico do 
município. “Do mais humilde ao mais graduado, o servidor é quem, verdadeiramente, põe o 
governo pra funcionar” - afirma.

SINDICATO PROTOCOLA NOVA PAUTA
Sindicalize  Participe  Opine  Reclame  Reivindique 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IF 

Triângulo, e Prefeitura de Uberaba pro-
moverão cursos de qualificação para o 
funcionalismo municipal. 

Termo de cooperação foi assinado pelo 
reitor Eurípedes Ronaldo Ferreira e o 
prefeito Anderson Adauto, e vai beneficiar 
inicialmente, 250 pessoas – sendo 50 já no 
primeiro semestre e outras 200

no segundo semestre de 2010. 

Compromisso é de que, na etapa do 
segundo semestre o programa conte 
com a participação direta do Sindicato 
dos Servidores - (SSPMU), que no ato da 
assinatura do termo, foi representado 
pelo tesoureiro, Ângelo Guilherme Rocha 
Borges.

Os cursos serão aplicados na modalidade 
EAD - Educação a Distância, e os funcio-
nários beneficiados serão escolhidos por 
meio de seleção, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo IF Triângulo, que tam-

bém será responsável pelo regimento 
disciplinar, calendário escolar e filosofia 
de ensino. 

O município, por meio da Secretaria de 
Administração, oferecerá espaço físico e 
equipamentos e insumos. São também, 
de responsabilidade do município, fazer 
uma pré-seleção dos candidatos. 

Segundo informações do IF, o primeiro 
curso vai qualificar assistentes adminis-
trativos, com duração de seis meses.

INSTITUTO FEDERAL FAZ PARCERIA PARA QUALIFICAR SERVIDORES

Saúde da Família

Pintura em creches

Asfaltamento

Balcão do IPTU Drenagem pluvial

Ambulância

Tapa-buracos

Guichê na PMU

Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Ube-

raba – SSPMU, apresentou ao 
prefeito Anderson Adauto, a se-
guinte pauta de reivindicações...

REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLA-
CIONÁRIAS (17,6%, resultante 
da inflação acumulada (INPC/
IBGE) de janeiro/2000 a mar-
ço/2010, deduzidos os reajustes 
concedidos neste período); 
AUMENTO REAL (5% sobre os 
vencimentos já corrigidos pela 
reposição das perdas infla-
cionárias); TÍQUETE (11,79%, 
referente ao índice INPC/IBGE 
de maio/2008 a abril/2010); 
PLANO DE SAÚDE (médico e 
odontológico); VALE-TRANS-
PORTE (crédito relativo até o 1º 
dia útil do mês de utilização); 

TARIFA BANCÁRIA (adoção de 
medidas para viabilizar a isen-
ção de tarifas nas contas-salário 
de servidores sindicalizados); 
PARCERIAS (entre a adminis-
tração municipal e o SSPMU, 
visando à melhoria do consul-
tório odontológico da sede do 
sindicato, com a liberação de 
endodontista e um auxiliar - e 
ainda, a implementação do 
Clube do Servidor); CIPA e EPI’S 
(criação da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes; forne-
cimento de Equipamentos de 
Proteção Individual aos servi-
dores); REUNIÕES COM O SINDI-
CATO NO LOCAL DE TRABALHO; 
LICENÇA-MATERNIDADE DE SEIS 
MESES; ALTERAÇÃO DA DATA-
BASE PARA 1º DE FEVEREIRO.

REIVINDICAÇÕES 
SINDICAIS

Fotos: Enerson Cleiton 
*Servidor municipal e repórter-fotográfico


