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 Consultórios serão
REATIVADOS NOS

próximos dias

Sindicato garante 5,7%
DE RECOMPOSIÇÃO,

e negociações continuam
O prefeito Anderson Adauto sentou-se várias
vezes à mesa de negociações com a atual
diretoria do SSPMU, e apesar de reclamar da
crise financeira, concordou em liberar 5,7%.
O presidente do sindicato, José Jorge, afirma
que a luta continua.

José Jorge - Presidente do SSPMU

PARCERIAS
BENEFICIAM
os servidores

TESOUREIRO DEFENDE A PAUTA

Luís Carlos
1º secretário

Aldo Cezar
Diretor de
esportes

Leia mais...

O diretor do SSPMU,
Aldo Cezar, fala sobre as
parcerias que já estão em
vigor. Segundo ele, uma
série de benefícios está à
disposição dos servidores.

Confira...

O diretor Carlos
Humberto
convoca os
servidores
municipais para
assembleia.
Objetivo é
discutir proposta
do Executivo
sobre as férias-
prêmio.

Os consultórios dentários que
funcionavam na sede do SSPMU serão
reativados, após passarem por reforma.
Informação é do secretário Luís Carlos,
explicando que o governo municipal vai
liberar os dentistas.

SSPMU CONVOCA
assembleia para discutir

futuro das férias-prêmio

Leia mais...

Leia os detalhes...

Veja os detalhes...

Ângelo Guilherme
Tesoureiro

Ângelo Guilherme diz que a
diretoria empossada em
janeiro de 2009 tem
negociado a pauta de
reivindicações com a
tranquilidade de quem buscou
bases reais para elaborar o
documento.COMPAREÇA À ASSEMBLEIA E

EXERÇA SEU DIREITO DE DECIDIR

Férias-prêmio

Pauta de
reivindicações

AVANÇOU

Confira...



Diretor social do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba,
Carlos Humberto Costa,
comemora a conquista de
dezenas de novos associados.
“Estamos indo aonde os
companheiros estão”, afirma
ele.
O sindicalista explica que os
diretores do SSPMU estão
conseguindo as novas
filiações, durante as visitas
que estão fazendo a todos os
locais onde estiveram no ano
passado para pedir votos. E
ainda, através da iniciativa de
muitos servidores, que
telefonam ou comparecem
pessoalmente à sede (na rua
Tancredo Neves, 55/Santa
Marta).
“Estamos agradecendo pela
vitória; reafirmando nossos
compromissos – incluindo a
abertura para o diálogo, e

lembrando os companheiros
de que, quanto mais unidos
estivermos, mais chances
teremos de avançar em nossas
reivindicações” – ressalta
Carlos Humberto.
O diretor social destaca que, o
aumento de filiações vai
resultar, automaticamente, no
fortalecimento do sindicato.

O sindicalista revela ainda,
que a nova diretoria do
SSPMU, empossada em
janeiro deste ano, está
trabalhando na criação de um
site na Internet, além da
produção de informativos
impressos.
“Nosso objetivo é ficarmos o
mais próximos possível dos
companheiros, e abrir o maior
número de opções de
relacionamento”, afirma o
diretor social.

SSPMU conquista novos filiados e abre
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS SERVIDORES

Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Uberaba vai reativar seus
consultórios dentários,
inicialmente com dois
odontólogos cedidos pela
Secretaria Municipal de
Saúde. Anúncio é do 1º
secretário do SSPMU, Luís
Carlos dos Santos,
explicando que o acerto
aconteceu durante reunião
dos diretores do sindicato
com o secretário Valdemar
Hial, e atende uma das
prioridades da pauta
entregue ao prefeito
Anderson Adauto.
Os consultórios estão sendo
reformados pelo SSPMU.

Sindicato vai
reativar os
consultórios
dentários na sede
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Distribuição gratuita
Endereço: Rua Tancredo Neves, 55 - Santa Marta

Telefone: 3312-5559

A partir de 1º de janeiro de 2009, os servidores municipais de
Uberaba têm direito a receber suas férias regulamentares,
acrescidas da média das vantagens variáveis recebidas ao longo
dos 12 meses anteriores (ano das férias).
Entre estas vantagens, estão hora-extra, insalubridade etc.
Determinação faz parte do novo estatuto do servidor (a lei
complementar 392).
O assessor jurídico do SSPMU, advogado Carlos Valadares
Ribeiro, orienta o servidor a procurar a sindicato para fazer os
cálculos e verificar se tem algum valor para requerer adminis-
trativamente.

SEUS
DIREITOS



Servidores são BENEFICIADOS com PARCERIAS
O diretor de esportes do
SSPMU, Aldo Cezar de
Oliveira, ressalta que a nova
diretoria do SSPMU já
oferece uma série de
benefícios aos associados.
Entre outros, ele cita a
assessoria jurídica gratuita;
acesso a descontos em
escolas (até 35% em cursos

Sindicato convoca assembleia de servidores
PARA DISCUTIR FÉRIAS-PRÊMIO
Diretoria do SSPMU convoca
os servidores municipais para
assembleia que será realizada
dia 25 de junho, quinta-feira,
na sede do sindicato (rua
Tancredo Neves, 55), às 18h.
Objetivo - segundo o diretor
social Carlos Humberto, é

discutir a proposta do prefeito
de Uberaba, de acabar com o
pagamento das férias-prêmio.
Ele propõe pagar o que a
prefeitura já está devendo -
cerca de R$ 6 milhões, até o
final de 2009, mas, em
contrapartida, mandaria um

projeto para a Câmara
Municipal, acabando com
novos pagamentos. Pela
proposta, o servidor pode tirar as
férias, mas sem receber por elas.

da Faculdade de Talentos
Humanos/Facthus e 10%
para associados e filhos de
associados no Colégio Nossa
Senhora das Dores); esporte
e lazer (com acesso ao clube
do Sindicato dos
Trabalhadores em
Restaurantes, Bares e
Hotéis, pagando apenas R$

10 por família); corte de
cabelo (ao lado da sede do
SSPMU, o Fashion Hair
oferece corte de cabelo
gratuito para homens e
desconto para mulheres). E
ainda: descontos na La Fest
(rua das Rosas, 47) e na
Ótica Ônix (instalada no
interior do Wal-Mart).



Após três rodadas de
negociações com o prefeito
Anderson Adauto - dias 29 de
abril, 20 de maio e 17 de
junho, a diretoria do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba
(SSPMU) conseguiu garantir
uma recomposição salarial de
5,7%, retroativa a 1º de maio,
e parcelada.
“Não era exatamente o que
esperava o sindicato, mas
entendemos que já se trata de

Sindicato garante recomposição salarial,

MAS A LUTA CONTINUA

O tesoureiro do SSPMU, Ângelo Guilherme, diz que a
diretoria empossada em janeiro de 2009 tem negociado a
pauta de reivindicações com a tranquilidade de quem
buscou bases reais para elaborar o documento. “Nenhuma
reivindicação foi formulada aleatoriamente ou com o
objetivo de fazermos média ou provocarmos polêmica”,
disse ele. Por outro lado, Guilherme avalia que o diálogo é
a base de todo e qualquer relacionamento. “Não podemos
esquecer que estamos falando de mais de sete mil pessoas,
que, somando às suas famílias, extrapolam a casa de 25 mil
vidas”, afirmou o sindicalista.

um início de conversa”,
afirmou o presidente José
Jorge da Silva e Oliveira.
Ele lembrou que, desde o
início da primeira gestão do
atual prefeito, as negociações
estavam paralisadas, e
considera que a retomada das
conversas já representa um
avanço importante em favor
dos servidores.
“As negociações vão
continuar”, afirmou José
Jorge.

SSPMU TERÁ ASSENTO

na comissão que
VAI ACOMPANHAR
A EVOLUÇÃO  DAS
contas da Prefeitura

Reajuste para o tíquete-
alimentação vai depender da
evolução das contas da
Prefeitura de Uberaba a
partir de agora. Uma
comissão especial vai
acompanhar esta evolução, e
terá um representante do
SSPMU.
As dificuldades enfrentadas
pelo governo municipal,
ocorridas em razão da queda
nos repasses federais e
estaduais, foram apontadas
pelo prefeito Anderson
Adauto como responsáveis
pelo não atendimento
integral da pauta de
reivindicações.

O presidente José Jorge
afirma que a situação dos
servidores é grave, e que a
crise econômica está
provocando problemas aos
cofres municipais.
“Entretanto, os servidores
não podem pagar sozinhos
pela crise, e vamos lutar por
melhorias, com
tranquilidade, racionalidade
e civilidade” – disse ele.

Custe o que custar

Diretoria do SSPMU avalia
que, no geral, houve uma
série de avanços na pauta de
reivindicações.
O sindicato recebeu sinal
verde para várias ações:
*a reativação dos consultórios
dentários; *a instalação da
ouvidoria dos servidores; *a
implementação de estudos
para contratar um plano de
saúde; *a busca de uma área
municipal para construir o
Clube do Servidor; *a
reativação da Cipa (Comissão

de Prevenção de Acidentes);
*o encaminhamento para a
Cohagra (Companhia
Habitacional do Vale do Rio
Grande) de mais de 650
inscrições de servidores para
acesso à casa própria.
Além disso, duas ações
recentes do governo Anderson
Adauto constam da lista de
reivindicações do SSPMU: a
realização de concurso e a
implementação de programa
de produtividade. Objetivo é
expandir o programa.

Tesoureiro reforça as reivindicações

PAUTA APRESENTA AVANÇOS


