
Termina dia 13 de dezembro - segunda-feira, o
prazo para a entrega dos textos do 1º Concurso
de Redação promovido pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Uberaba -
SSPMU, em parceria com a Academia de Letras
do Triângulo Mineiro.
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1º CONCURSO DE REDAÇÃO
SSPMU CHEGA À RETA FINAL

Sindicato  pede abono natalino extra
Paralelamente às negociações
em torno da pauta de 2011, a
Diretoria do SSPMU,
reivindicou ao prefeito Anderson
Adauto e ao presidente da
Câmara de Vereadores, Lourival

Reivindicações incluem aumento de salário e do
tíquete, plano de saúde e nova data-base

ISENÇÃO
Diretoria do SSPMU
parabeniza os deputados federais
e estaduais eleitos por Uberaba e
aqueles que, mesmo não tendo
sido vitoriosos nas urnas, se
empenharam na realização de
uma disputa democrática, de alto
nível, e portanto, também são
vitoriosos enquanto cidadãos .
Os nove candidatos que pediram

reunião com a Diretoria do
SSPMU e compareceram à sede
do Sindicato, apresentaram suas
propostas e ouviram as
reivindicações da categoria.
Passaram pela entidade, Marcos
Montes, Aelton Freitas, Paulo
Piau, Marilda Ribeiro, José Luiz
Alves, Antônio dos Reis Lerin,
Tony Carlos, Fahim Sawan e
Adelmo Carneiro.
“O Sindicato recebeu a todos
com respeito, mas se manteve

oficialmente imparcial”, diz o
1º secretário, Acinério
Mendonça. Segundo ele,  a
maioria dos filiados do SSPMU
não tem partido político, e
aqueles que têm partido são
distribuídos entre as legendas
mais variadas. “Por isso,
enquanto entidade, o SSPMU
ficou isento” - diz ele. Cada
diretor, de acordo com
Acinério, fez suas opções
pessoais.

Mais detalhes nesta edição

Pauta 2011 tem aliança inédita e prefeito
manda avisar que vai negociar em janeiro

dos Santos, a retomada do
pagamento de um abono natalino
para a categoria, ainda em 2010.
O benefício já chegou a ser pago
em outros finais de ano, tanto
pelo Executivo quanto pelo

Legislativo. “O abono
complementa o 13º e os salários,
e é um reconhecimento pelo bom
trabalho desenvolvido pelos
servidores” - diz Ângelo
Guilherme, diretor do SSPMU.

 SSPMU conquista
novas filiações

Confira
Leia mais
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Diretoria Executiva
Presidente: Luís Carlos
1º secretário: Acinério Mendonça
Tesoureiro: Ângelo Guilherme
Diretor social: Carlos Humberto
Diretor de esportes: Aldo Cezar

GESTÃO 2009/2012

Conselho Fiscal
Mário Lúcio
Márcio Adriano
Carlos Roberto Matos

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba

NOVEMBRO -2010

Sindicato dos servidores  faz
uma série de novas filiações,
entre elas, da coordenadora de
Políticas para as Mulheres, ex-
vereadora Marilda Ribeiro,
que ao assinar a ficha, foi
flagrada pelo repórter-fotográ-
fico e servidor municipal
Enerson Cleiton.

Jornalista
Giselda Campos -
MTB/MG: 14.379

Diretoria do SSPMU enviou
ofício à Prefeitura, requerendo
o relatório do acidente sofrido
pelo servidor J. C., 51 anos,
atingido por uma motosserra
ao fazer  poda de árvores. O
Sindicato insiste em melhorias
na segurança do trabalho.

DE OLHO

SSPMU se alia ao Sindemu
e Sindae para reforçar as
reivindicações de 2011
Aliança inédita movimenta o
sindicalismo público municipal
de Uberaba.
Em 27 de outubro de 2010 –
véspera do Dia do Servidor
Público, os representantes do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba
– SSPMU, do Sindicato dos
Educadores do Município de
Uberaba – Sindemu, e do
Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Purificação e
Distribuição de Água e Serviços
de Esgotos de Uberaba/Codau –
Sindae,  se sentaram à mesa pela
primeira vez para debater os
temas comuns de uma pauta de
reivindicações.
“Juntos, teremos mais força nas
reivindicações” - diz o presidente
do SSPMU, Luís Carlos dos
Santos.
TRÂMITES - As pautas foram
aprovadas nas assembleias
convocadas pelos três sindicatos;
apresentadas aos vereadores, que
pediram para participar do
processo de negociação com o
governo municipal, e
protocoladas na Prefeitura dia 22
de novembro.
NEGOCIAÇÕES - No dia

seguinte, os diretores do
SSPMU foram chamados pelo
secretário de Administração,
Rômulo Figueiredo, que revelou
a disposição do prefeito
Anderson Adauto de sentar-se à
mesa de negociações com os
sindicalistas em janeiro.
O prefeito também enviou
ofício ao SSPMU, reafirmando
a intenção de negociar.
REIVINDICAÇÕES - As
reivindicações para 2011
incluem reajuste salarial -
reposição das perdas mais
ganho real; aumento no valor
do tíquete; plano de saúde;
antecipação da data-base para
janeiro.
FORÇA - Já o diretor social,
Carlos Humberto, se queixa de
que os servidores municipais
participam pouco das
articulações, inclusive com
comparecimento pequeno nas
assembleias.
“Um sindicato precisa da
participação da sua categoria
para ter voz na hora de
reivindicar” - afirma ele.
A opinião é compartilhada por
todos os diretores do SSPMU e
pelo Sindemu e o Sindae.

Prefeito garante que  vai negociar  em janeiro

CONTA-GOTAS

PORTAS ABERTAS
Lerin também visitou o
SSPMU, quando colocou seu
mandato à disposição do
sindicato. Ele  foi um dos
nove candidatos de 2010 que
estiveram no SSPMU em busca
de apoio. Agora, retornou para
dizer que as portas do seu
gabinete, na Assembleia,
estarão abertas para o
sindicato.

SSPMU recebeu a visita do
suplente de vereador Francisco
Barbosa - Chiquinho da
Zoonoses, que vai assumir
cadeira na Câmara de Uberaba
em 2011, no lugar do vereador
Antônio Lerin, que foi eleito
deputado estadual. Chiquinho
adiantou que vai defender as
causas dos servidores.

 COMPROMISSO

NOVAS FILIAÇÕES
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SERVIDOR MUNICIPAL,

ESTE EVENTO CULTURAL É PRA VOCÊ!

PARTICIPE! CONCORRA AOS 7 PRÊMIOS!
LEIA O EDITAL E OS DETALHES DO

CONCURSO EM WWW.SSPMU.COM.BR

Presidente da CDL diz que servidor público
merece respeito do povo e dos governantes
“Há um ditado popular que diz

que devemos saber separar o
joio do trigo.
Joio é uma gramínea que se
parece com o trigo e se mistura
a ele enquanto que o trigo,
largamente cultivado, é um
cereal básico cuja utilização
alimentícia é conhecida há
séculos.
Em todos os lugares do mundo
existem governos.
Ora competentes, ora
insipientes. Uns inchados outros
sintéticos, porém ágeis e
eficientes.  E os governos
possuem diversas estruturas que
se espalham por diversas áreas

*Depoimento enviado ao
SSPMU por Fúlvio Ferreira,
presidente da Câmara de
Dirigentes  Lojistas - CDL/
Uberaba. Também foi divulgado
no programa “Coluna Sete”, da
Rádio Sete Colinas, em 28 de
outubro – Dia do Servidor.

 de atuação.
E o tamanho da influência
estatal está diretamente ligado à
cultura do país, sua economia e
sua história.
Mas uma regra é comum a
todos os governos: a existência
de funcionários públicos.
Em verdade cabe ao funcionário
público fazer a engrenagem
governamental funcionar.
É ele que resolve grande parte
dos nossos problemas. E o
funcionário público é muito
mais que um simples atentende.
É também o dentista, o
enfermeiro, a professora, o
técnico, o policial, o médico . . .
e por aí vaí. E todos estes

profissionais, enquanto
prestadores de serviço público,
estão à nossa disposição para nos
ajudar com competência e
simpatia.
Sofrem muitas mazelas e
preconceitos quando, na maioria
das vezes, tudo o que queriam é
apenas RESPEITO, da
população e dos governantes.”

Realização: Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba/SSPMU

Parceria: Academia de Letras do Triângulo Mineiro
     Tema: “A Importância do Serviço Público

Municipal para o Desenvolvimento
Humano, Social e Econômico da Cidade”

 Entrega da redação: Até 13/12/2010

Confira em www.sspmu.com.br  as parcerias do Sindicato dos
servidores e os benefícios que elas oferecem para os filiados
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Diretoria 2009/2012 do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais de Uberaba – SSPMU,
cumprimenta as companheiras e os companheiros

que receberam homenagem da Câmara
Municipal de Uberaba através do

Diploma Servidor Destaque.
Em nome das homenageadas e homenageados,
a Diretoria do SSPMU estende os cumprimentos

a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores
que promovem o desenvolvimento humano,

social e econômico de Uberaba através
do serviço público municipal.

São merecedoras e merecedores de respeito
e de reconhecimento – tanto por parte da população

quanto por parte dos que governam.

PARABÉNS ÀS HOMENAGEADAS
E HOMENAGEADOS...

Adriana dos Santos Azevedo,
Álvaro Ricardo Azevedo Andrade Filho ,

Antônio Eurípedes da Silva , Arlei Batista de Souza,
Cristiana da Silva, Dalva Silveria Silva,

Demilton Mariano da Cunha,
Edméia de Cássia Ramos dos Santos,

Elcimar Marques da Silva Alves Ribeiro,
Enivaldo Resende Gonçalves,

Fernando Augusto Borges Silva, Geraldo Abenacir Duarte,
Humberto Sebastião Alves de Oliveira,

Jussara Teobaldo da Silva,
Luciano Patrício, Luzia Maria Rodovalho,

Magno Silva Dutra, Marcia Helena Gonçalves da Costa,
Márcio Antônio Miguel, Maria Daziza de Menezes,

Maria de Lourdes de Queiroz, Neusa de Fátima Bessa,
Patrícia Alves de Souza, Renilda Maria Rosa,

Sandoval Delalibera Pio, Sandra Aparecida Nogueira da Cruz,
Sandro Roberto Rocha, Sérgio Campos,

Sônia Maria Rezende Paolinelli

PARABÉNS A TODAS AS SERVIDORAS E
TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

UBERABA!


