
SINDICATO CONQUISTA 10% 
DE REAJUSTE PARA TODOS 

Auditoria orienta diretores 
do SSPMU na gestão financeira

Reforma dos consultórios dentários do SSPMU foi con-
cluída, e os tratamentos dentários foram reiniciados.

                                                                                                                Leia mais...

ANTES

*MOBILIZAÇÃO  CONSEGUIU SENSIBILIZAR O PREFEITO DE UBERABA
*SINDICATO CONTINUA MOBILIZADO PARA CONSEGUIR MAIS CONQUISTAS

                                                                                                                                                                    Confira os detalhes...

Fale com o representante do sindicato mais próximo de você
                                                                                                                                             Confira onde...

VITÓRIA

Consultórios estavam totalmente 
danificados e desativados

Diretores do SSPMU, Aldo Cezar, Luís Carlos 
e Carlos Humberto recebem o dentista Luiz 
Tiveron e a auxiliar Nair Ribeiro

SSPMU conclui reforma
DOS CONSULTÓRIOS E REINICIA
atendimentos dentários 

SSPMU ganha mais prazo 
para Plano de Carreira

Servidor ganhou mais dois 
meses para manifestar se 

deseja mudar para o novo 
Plano de Carreira. O prazo ter-
minaria em dezembro de 2009, 
mas foi transferido para 28 de 
fevereiro de 2010, a pedido do 
sindicato. Quem decidir perma-
necer nas regras atuais, precisa 
manifestar a opção, por escrito, 

ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura. O se-
cretário do SSPMU, Luís Carlos, 
lembra que, cada caso tem 
suas peculiaridades, e que o 
sindicato está de portas aber-
tas para ajudar nesta decisão. 
Assistentes sociais estiveram 
no SSPMU (FOTO ACIMA) bus-
cando orientações.

Diretoria empossada em 
janeiro de 2009 se movi-

menta para acertar a situação 
financeira do SSPMU, através 
de acordos e parcelamentos. 
De acordo com a auditoria 
realizada pela empresa Contas 
Auditoria e Contabilidade, as 

dívidas do passado incluem 
IPTU, Taxa de Incêndio, INSS e 
plano de celular. “Precisávamos 
desta auditoria para termos 
uma ideia sobre a vida fiscal, 
tributária e contábil do sindi-
cato” – explicam os diretores e 
conselheiros do SSPMU. 

Sindicato inaugura ginásio e  
movimenta escolinhas 
                                                                                         Veja os detahes...



Prefeito de Uberaba, An-
derson Adauto, antecipou 
em dois meses a data-base 
do funcionalismo da Prefei-
tura, e propôs um reajuste 
de 10%, a partir de 1º de 
março de 2010, para todos 
os servidores. 

Acordo foi acertado dia 9 
de fevereiro, durante mais 
uma reunião com a par-
ticipação da diretoria do 
Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Uberaba.

Foi o terceiro encontro 
com o SSPMU, em meio a 
uma série de movimenta-

ções, em que a diretoria 
do sindicato reivindicava a 
antecipação da data-base 
e uma antecipação salarial 
para todos os servidores.

“Não desistimos da luta em 
nenhum minuto, apesar 
de termos enfrentado mo-
mentos de tensão e angús-
tia” – admite o presiden-
te do SSPMU, José Jorge, 
que, nas últimas semanas, 
atuou como “bombeiro”, 
procurando acalmar os 
ânimos de companheiros 
mais exaltados. 

“A personalidade da atual 
diretoria do sindicato dos 

Prefeito anuncia reajuste, em reunião com os sindicalistas 

Vereadores estiveram na sede do SSPMU,
manifestando apoio às reivindicações
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servidores é marcada pela 
tranquilidade; apostamos 

sempre no diálogo”, afirma 
o sindicalista.

“Queremos benefícios para 
os servidores, e jamais con-
seguiremos isso na base do 
grito” – ensina ele.

ANGÚSTIAS - Em reuniões 
anteriores, o prefeito havia 
anunciado a antecipação 
da data-base para abril (era 
em maio), e manifestado a 
intenção de dar uma ante-
cipação para todos os ser-
vidores agora em fevereiro. 
Poucas horas depois, anun-
ciou que não teria como 
cumprir este cronograma.

Na sexta-feira, 5 de feverei-
ro, Anderson Adauto ligou 
para José Jorge e informou 
que receberia os sindicalis-
tas no início da semana. Na 
reunião, ele apresentou a 
proposta.

MObIlIzAçÃO DO SINDICATO DOS SERvIDORES
CONQUISTA 10% DE REAJUSTE E NOvA DATA-bASE
*Decisão foi tomada após ampla movimentação do SSPMU



Sindicato reinicia 
atendimentos dentários
Servidores sindicalizados 
voltaram a ter acesso a 
tratamento dentário gra-
tuito na sede do SSPMU. 
A atual diretoria do sin-
dicato reformou os três 
consultórios, tanto no 
que se refere aos espaços 
físicos quanto aos equi-
pamentos – que estavam 
danificados e desativados 
quando a atual gestão 
assumiu  em janeiro de 
2009. 

“Inicialmente, os aten-
dimentos acontecem às 
terças-feiras e quartas-
feiras, a partir das 13h”, 
explica o presidente do 
SSPMU, José Jorge da Sil-
va e Oliveira. Ele lembra 
que a reforma das salas e 
dos equipamentos ficou 
a cargo do próprio sindi-
cato, e que o dentista e 
a auxiliar foram cedidos 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, através de 

José Jorge

É SEU DIREITO! SE VOCÊ TEM APENAS CONTA-SALÁRIO NA CAIXA, COMPAREÇA À 
AGÊNCIA E SOLICITE O CANCELAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

União de esforços GARANTE 
REFORMA do ginásio esportivo

Escolinhas

Reinauguração do gi-
násio poliesportivo do 
SSPMU reuniu represen-
tantes de várias modali-
dades do esporte, e lide-
ranças classistas, políticas 
e comunitárias. O prefeito 
Anderson Adauto parti-
cipou do evento, em sua 
primeira visita oficial à 
sede do sindicato e de-
fendeu a retomada do 
diálogo com os sindica-
listas.

“Toda relação entre as 
representações patronais 
e de trabalhadores costu-
ma ser tensa, principal-

mente nos períodos de 
negociação salarial, mas, 
ainda assim, é possível ter 
diálogo” – afirmou ele.

O deputado federal Mar-
cos Montes também mar-
cou presença e aplaudiu 
a postura do sindicato 
em praticar a boa con-
vivência na defesa dos 
interesses dos servidores.

Homenagem - Localiza-
do na sede do SSPMU, o 
ginásio passou a se cha-
mar “Celso Abrão ”, em 
homenagem a um dos 
grandes batalhadores do 

esporte na cidade. 

A viúva do homenagea-
do, Glaura Mendes Name, 
e o filho, André, participa-
ram da inauguração.

União - De acordo com 
o diretor de esportes do 
SSPMU, Aldo Cezar, a 
reforma e readequações 
do ginásio foram possí-
veis graças à união de 
vários esforços, incluindo 
recursos do próprio sindi-
cato, apoio da Prefeitura, 
participação de amigos 
e parceiros dos diretores 
do SSPMU.

acordo com o prefeito. O 
dentista Luiz Tiveron e a 
auxiliar Nair Ribeiro estão 
atendendo desde o dia 19 
de janeiro de 2010.

Ginásio “Celso Abrão”  está 
sediando escolinhas de 
esportes nas categorias Sub-7; 
Sub-9; Sub-11 e Sub-13 através 

de parceria com a Associação 
Lance Livre. Crianças e 
adolescentes conquistaram 
um novo espaço para a 
prática de esportes, com 
preços acessíveis, e descontos 

especiais para os filhos 
dos servidores associados 
ao SSPMU. As noites de 
quarta-feira são destinadas 
aos servidores municipais 
sindicalizados. 

Governo municipal 
retirou da Câmara de 
Vereadores o projeto 
que extinguia o 
benefício das férias-
prêmio dos servidores. 

“Continuamos de olho, 
mas precisamos de 
todos os companheiros 
servidores para 
fortalecermos esta, e 
outras lutas” - alerta 
o diretor social 
do SSPMU, Carlos 
Humberto.

OPORTUNIDADE - Ele 
pede, inclusive, que 
o prefeito Anderson 
Adauto aproveite esta 
trégua para analisar a 
questão, e desistir da 
ideia, já que as férias-
prêmio são o único 
benefício que restou ao 
servidor de Uberaba.

MOBILIZAÇÃO - Além 
de várias reuniões 
com os vereadores e 
membros do governo, 
os diretores do SSPMU 
se encontraram com 
as lideranças dos 
Sindicatos do Codau e 
dos Educadores. 

SSPMU reage 
e governo 
retira extinção

FÉRIAS-PRÊMIO



Eleita em 1º de dezembro de 2008 e empossada em 1º de janeiro de 2009, a atual 
diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba é marcada 

pela diversificação. Vitoriosa com a chapa RENASCER, a diretoria do SSPMU é composta 
por servidores de todos os segmentos da administração pública municipal de Uberaba.

Fale com o REPRESENTANTE do 
SINDICATO mais próximo de VOCÊ...

Sindicalize  Participe  Opine  Reclame  Reivindique 

DIRETORIA ExECUTIVA

Presidente 

José Jorge da Silva e Oliveira 

1º Secretário 

Luis Carlos dos Santos 

1º Tesoureiro

Ângelo Guilherme Rocha Borges 

Diretor de Esportes

Aldo Cezar de Oliveira

Diretor Social

Carlos Humberto Costa

 

Vice-diretor de Esportes

*Junival Cardoso da Silva (Juju da Esportes e 
Lazer) - braçal/Esportes e Lazer

Vice-diretor Social

*Acinério dos Santos Mendonça (Acinério do 
Circo do Povo) - assistente de administração/
Governo

SUPLENTES DA DIRETORIA

*Amarildo José de Sousa (Amarildo da 
Licitação) - auxiliar de servicos gerais/
Administração

*Gislaine de Oliveira - servente sanitária/
Administração

*Jesus Roberto Mateus - motorista/Educação

*João Carlos de Araújo (Doutor João Carlos) - 
médico/Saúde 

*Marcelo Lima Oliveira - assistente de 
administração/Governo

CONSELhO FISCAL/EFETIVOS

*Carlos Roberto Matos (Joãozinho da Saúde) 
- motorista/Saúde

*Márcio Adriano Oliveira Barros (Marcinho 
Contador) - técnico de contabilidade/
Fazenda

*Mário Lúcio da Silva - almoxarif almoxarife/
Saúde

CONSELhO FISCAL/SUPLENTES

*José Melchior - dentista/Saúde

*Luis Fernando Gomes - assistente de 
administração/Educação

*Maria Antônia Araújo do Prado - auxiliar de 
veterinário/Saúde

CONSELhO CONSULTIVO

*Anderson Honório - trabalhador braçal/
Infraestrutura

*Antônio Carlos Feitosa - motorista/Settrans

*Antônio Rodrigues da Cunha (Tonhão da 
Manutenção) - motorista/Saúde 

*Carlos Silva Borges (Carlão Pedreiro) - 
pedreiro/Saúde

*Cláudio Delfino Sobrinho (Dadá da 
Zoonoses) 

*Ednei Arsênio dos Santos - Saúde

*Eliana Rodrigues da Silva - Saúde

*Elmo Gilberto de Oliveira (Macarrão) - Meio 
Ambiente 

*Gaspar Teodoro da Silva - eletricista/
Infraestrutura 

*José Ari Pereira - operador de máquinas nos 
cemitérios/Infraestrutura

*José Carlos dos Santos - motorista/Samu/
Saúde 

*José Messias Duarte - vigia/Saúde

*Leonardo Gomides dos Santos (Léo da 
Zoonoses) - auxiliar de veterinário/Saúde 

*Luis Humberto Pereira (Luisinho do 
Gabinete) - Gabinete do Prefeito

*Márcio Antônio Pereira - vigia/Saúde

*Martinho Pereira (Martinho do Posto) - 
frentista/Administração

*Neusa Maria dos Santos Oliveira - servente 
escolar/Educação 

*Nilson Ferreira de Avelar (Nilson do 
Depósito) - assistente de administração/
Infraestrutura

*Sebastião da Silva (Tião da Pasta) - 
assistente/Administração

*Sílvio Roberto da Silva - agente sanitário/
Saúde

*Vanderlei Gomes Dias - motorista/Caism/
Saúde

*Weverton Cleber Barbosa da Silva (Bam-
Bam) - assistente de administração/Saúde

CONSELhO REPRESENTATIVO

*Cacildo da Silva Borges (Cacildo do Som) - 
motorista/Governo

*Cristina Maria César - auxiliar de 
veterinário/Saúde 

*Hélio Gomes Júnior - engenheiro/Meio 
Ambiente

*José Geraldo Borges Celani - Agricultura

*Márcio Antônio Marcelino de Jesus 
(Marcinho Pega Égua) - motorista/
Infraestrutura

*Marco Túlio de Freitas - serralheiro/
Infraestrutura

*Marcos de Almeida (Marcão do Patrimônio) 
- Administração

*Nelma Lúcia Marques Ferreira - guarda 
municipal/Settrans

*Paulo Sérgio Ferreira (Paulinho da 
Enfermagem) - auxiliar de enfermagem/
Saúde 

*Sérgio Ferreira (Jacaré) - motorista/Esporte 
e Lazer

*Vera Lúcia de Jesus (Verinha do Cadastro) - 
Fazenda

VISITE SEU SINDICATO
Rua Tancredo Neves, 55

Bairro Santa Marta

VEM AÍ
www.sspmu.com.br


