
SSPMU conclui reforma
DOS 3 CONSULTÓRIOS

Consultórios estavam totalmente
danificados e desativados

ANTES

Diretoria empossada em janeiro
de 2009 se movimenta para
acertar a situação financeira do
SSPMU, na maioria dos casos,
através de acordos e
parcelamentos. De acordo com
a auditoria realizada pela
empresa Contas Auditoria e
Contabilidade, as dívidas
somam cerca de R$ 34 mil,
incluindo IPTU, Taxa de
Incêndio, INSS e plano
corporativo de celular, só este
último, com uma conta de R$ 6
mil. “Precisávamos deste

Servidores opinam
sobre férias-prêmio
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Número de servidores
municipais de Uberaba

Auditoria revela situação financeira do sindicato

SSPMU é solidário
com os servidores

da Câmara Municipal
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levantamento para termos uma
ideia real sobre como está a
vida fiscal, contábil e tributária
do sindicato” – explicam os
diretores e conselheiros do
SSPMU. Eles fazem questão de
ressaltar que não existe, da
parte de nenhum membro da
atual diretoria, a intenção de
provocar celeuma, de perseguir
diretorias anteriores ou de criar
fatos. “Nosso objetivo era
apenas o de sabermos, com
detalhes, a quantas andam os
balanços do sindicato, de forma

a darmos uma satisfação real aos
servidores municipais”, afirmam.
A empresa Contas Auditoria fez e
ou faz serviços, entre outros, para
a Copervale, a Associação dos
Policiais da Polícia Federal,
Sindicato dos Produtores Rurais
de Uberaba e Certrim.

Confira...

Diretoria do SSPMU se
movimenta em defesa dos
servidores municipais.
Enviou ofícios à Prefeitura e
Câmara se posicionando contra
o fim da venda das férias-prêmio.
Em assembleia convocada pelo
SSPMU, os servidores votaram
contra o fim do benefício.
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Reforma dos consultórios dentários do
SSPMU foi concluída, tanto no que se
refere aos espaços físicos quanto aos
equipamentos.

Convênios beneficiam
OS ASSOCIADOS

Veja os detalhes...

Visite seu
sindicato.
Participe!
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Sindicato inaugura ginásio
“Celso Abrão” e já movimenta
escolinhas de esportes
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Informativo do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba

União de esforços permite reestruturação do
GINÁSIO POLIESPORTIVO DOS SERVIDORES

MTB/MG: 14.379
Rua Tancredo Neves, 55 - Santa Marta - Telefone: 3312-5559

Escolinhas de esporte movimentam a quadra

SSPMU lamenta corte no tíquete da CâmaraREAÇÃO
Presidente do SSPMU, José Jorge, lamentou a redução de R$ 100 no valor do
tíquete-alimentação dos servidores da Câmara. “Não concordamos”, disse ele,
ao presidente da Câmara, Lourival dos Santos, durante reunião solicitada pelo
sindicato. Lourival justificou que a redução não foi a única medida adotada pela
Casa, no sentido de economizar, e garantiu que, se não houvesse o corte, mais de
30 servidores teriam que ser demitidos. O sindicalista disse que o SSPMU
espera que o corte seja uma medida provisória. O sindicato está lutando para que
a Prefeitura de Uberaba melhore o valor do tíquete dos seus servidores.

Jornalista: Giselda Campos -

Presidente: José Jorge da Silva e Oliveira
1º secretário: Luís Carlos dos Santos

1º tesoureiro: Ângelo Guilherme Rocha Borges
Diretor social: Carlos Humberto Costa

Diretor de esportes: Aldo Cezar de Oliveira

Reinauguração do ginásio
poliesportivo do SSPMU, dia 28
de setembro, reuniu
representantes de várias
modalidades do esporte, e
lideranças classistas,
comunitárias e políticas,
incluindo o prefeito Anderson
Adauto, o deputado federal
Marcos Montes e vários
vereadores. Foi a primeira visita
oficial do atual prefeito à sede
do sindicato. A retomada do
diálogo com os sindicalistas foi
abordada por ele.
“Toda relação entre as
representações patronais e de
trabalhadores costuma ser tensa,
principalmente nos períodos de

negociação salarial, mas, ainda
assim, é possível ter diálogo” –
defendeu Anderson Adauto.
Se dirigindo ao presidente do
SSPMU, José Jorge da Silva e
Oliveira, o prefeito afirmou que
está à disposição para
“concretizar parcerias” de
interesse dos servidores.
Homenagem - Localizado na
sede do SSPMU, o ginásio foi
totalmente reformado e passou a
se chamar “Celso Abrão ”, em
homenagem a um dos grandes
batalhadores do esporte na
cidade. Odontólogo, ele foi
diretor-geral da Secretaria de
Esporte e Lazer, presidente do
Clube Sírio Libanês, e fez parte

de uma das gestões do SSPMU
como diretor de esportes.
A viúva do homenageado,
Glaura Mendes Name,
participou do descerramento da
placa, recebeu flores do
sindicato e retribuiu a
homenagem, em
pronunciamento emocionado –
ao lado do filho, André.
União - Reforma e
readequações do ginásio foram
possíveis graças à união de
vários esforços, incluindo
recursos do próprio sindicato,
apoio da Prefeitura de Uberaba,
participação de amigos e
parceiros dos diretores do
SSPMU.

Ginásio “Celso Abrão” já se
movimenta com uma série de
atividades. É sede de 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. O ginásio
também é base de treinamento

do basquete feminino de
Uberaba, que acaba de
conquistar o heptacampeonato
nos JIMI (Jogos do Interior de
Minas Gerais). Equipe é
comandada pelo atleta Mário
Fernandes de Oliveira Neto, o
Marão, que também é diretor da
Associação Lance Livre.



Sindicato conclui reforma dos consultórios e
AGUARDA LIBERAÇÃO DE DENTISTAS
Reforma dos três
consultórios dentários do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Uberaba foi concluída, tanto
no que se refere aos espaços
físicos quanto aos
equipamentos – que estavam
danificados e desativados
quando a atual gestão
assumiu a diretoria em
janeiro.
“A reativação só depende
agora, da assinatura de
convênio com a Prefeitura de
Uberaba”, explica o
presidente do SSPMU, José
Jorge da Silva e Oliveira.
Ele lembra que a reforma das
salas e dos equipamentos
ficou a cargo do próprio

sindicato, e que os
profissionais (odontólogos)
serão cedidos pela Secretaria
Municipal de Saúde, de
acordo com compromisso
acertado com o prefeito
Anderson Adauto.
O convênio, segundo José
Jorge, encontra-se na
Procuradoria-Geral do
Município.
“Estamos só aguardando o
convênio para marcarmos a
inauguração e reativação dos
consultórios”, destaca o
sindicalista.
Ele observa que o conserto e
funcionamento dos
consultórios estão entre as
principais reivindicações dos
servidores municipais.

José Jorge

Cerca de 150 servidores
municipais estão investindo
na profissionalização, através
de parceria entre o SSPMU e
a Dinâmica Treinamentos.
Cursos são ministrados na
sede do sindicato. “O
aprimoramento dos
companheiros é uma das
preocupações da diretoria”,
diz o 1º secretário, Luís
Carlos dos Santos.

Aperfeiçoamento

A atual diretoria do SSPMU reafirma seu compromisso com a causa dos
servidores - que é também a causa do sindicato.
Nunca iremos baixar a cabeça para os patrões. Nem vamos concordar com
qualquer ação ou omissão que seja prejudicial ao servidor público municipal.
Mas, entendemos que é somente através do diálogo que venceremos todas as lutas.
E para isso, companheiros servidores, o sindicato precisa de sua participação, da
sua parceria, da sua voz.
Visitem o sindicato. Confiram as obras realizadas no ginásio poliesportivo – que já
está à sua disposição; vejam os consultórios dentários – que foram totalmente
consertados e reformados e logo voltarão a funcionar; conheçam as parcerias que
foram acertadas para beneficiar a categoria...
E nunca esqueçam: os servidores públicos municipais de Uberaba são uma força
humana insubstituível na prática das ações coletivas. São os verdadeiros agentes
das ações sociais que chegam à comunidade todos os dias. São indispensáveis na
realização das políticas públicas.
Sem dúvida, os servidores municipais de Uberaba têm sido os grandes
responsáveis pela busca de uma sociedade mais justa, fraterna, próspera e feliz.

AO SERVIDOR MUNICIPAL

CONTAMOS COM VOCÊS PARA IRMOS EM FRENTE!



SSPMU investe em convênios para
BENEFICIAR SEUS ASSOCIADOS

Endereço: Avenida Santos Dumont,
1.750. No Carrefour/loja 2
Benefícios: 10% de desconto em
óculos solares para pagamento à
vista ou para dividir em até cinco
parcelas; 20% de desconto em
óculos de grau (armação e lente)
para pagamento à vista ou 10% de
desconto sobre o preço da etiqueta
para dividir em cinco parcelas.

Endereço: Avenida Santa Beatriz,
1.000. No Wall Mart/loja 1
Benefícios:15% de desconto sobre
o preço de etiqueta nos produtos
ópticos para pagamento à vista ou
7% para pagamentos parcelados
com cartões de crédito ou cheques
pré-datados.

Endereço: Rua José de Alencar, nº
157 – Bairro São Benedito
Benefícios: 30% de desconto sobre
o preço de formatação, reinstalação
de softwares, remoção de vírus,
configurações de drivers e demais
serviços relacionados a softwares;
6% de desconto em peças,
acessórios e periféricos, exceto
computadores montados.

ÓTICAS
Espaço Ótico

Ótica Nix

SOS INFORMÁTICA

Esc Suporte Informática

EDUCAÇÃO

Instituto Educacional Guilherme
Dorça – FACTHUS – Faculdade

de Talentos Humanos
Endereço: Rua Manoel Gonçalves
de Rezende, 230 – São Cristóvão
Benefícios: De 10% a 35% de
desconto nas mensalidades e
matrículas a título de bolsas de
estudos aos associados do SSPMU
e seus dependentes de 1º grau.

Colégio Nossa Senhora
das Dores

Local: Na quadra de esportes
situada nas dependências do
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba
Benefícios: 50% de desconto sobre
o preço das mensalidades dos filhos
dos servidores sindicalizados que
desejam participar das escolinhas de
esportes promovidas pela Lance
Livre;
Desconto especial para servidores
sindicalizados sobre o preço dos
horários a serem locados na quadra
de esportes do SSPMU, no período
noturno ou finais de semana e
feriados;
Às quartas-feiras, os servidores
sindicalizados não pagarão nenhuma
taxa para jogar na quadra do
SSPMU e terão, gratuitamente,
acesso às partidas do Campeonato
Brasileiro e outras, através de telão
instalado no local.

ESPORTE E LAZER

Lance Livre

ESTÉTICA

Endereço: Rua Tancredo Neves (ao
lado da sede do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de
Uberaba)
Benefícios: Corte de cabelo
gratuito para homens e desconto
para mulheres.

Fashion Hair

Endereço: Avenida Presidente
Vargas, nº 77 – Condomínio
Presidente Vargas – Salas 206/207
Benefícios: Parceria na utilização
das dependências físicas do clube
deste sindicato. Um desconto
mensal em folha de pagamento, no
valor de R$ 10,00 dá direito de
acesso do servidor titular, cônjuge e
filhos ao clube.

Sindicato dos Empregados no
Comércio Hoteleiro e Similares

de Uberaba

La Fest

Dr. Paulo Mesquita – Clínico-
Geral - Rua Major Eustáquio, 76
– Sala 30 – Edifício Chapadão
Fone: 3312-1442
Dr. Vanderlei Gonçalves -
Ginecologista - Rua Frei
Paulino, 200 – Sala 28 – Abadia
Fone: 3312-5220
Dr. Benedito de Carvalho -
Oftalmologista - Rua Major
Eustáquio, 851 – Centro
Fone: 3312-6388
Dr. Djalma Abrahão-Oftalmolo
Avenida Santos Dumont, 2.224
Fone: 3311-4069
Dr. José Roberto Pecchiori
Cardiologista- Avenida
Leopoldino de Oliveira, 4.464 –
Centro – 2º Andar – S/L 202
Fones: 3332-8329 / 3333-5663
Dr. Luiz Carlos Rodrigues –
Clínico-Geral - Rua Coronel
Manoel Borges, 439 – Sala 202
Fones: 3333-5715 / 9919-6227
Dr. José Humberto Henriques
– Cardiologista (Adulto e
Infantil) - Rua Carlos Rodrigues
da Cunha, 203 – Center Clínica
Fone: 3317-0554
Dra. Cláudia Macedo -Pediatra
Avenida Leopoldino de Oliveira,
3.246 – Clínica Neurocor
Fone: 3312-8016
Dra. Maria Inês Valim
Henriques – Oftalmologista
(Adulto/Criança) - Rua Carlos
Rodrigues da Cunha, 203 –
Centro (Center Clínica)
Fone: 3332-0934

Endereço: Rua das Rosas, 47
Benefícios: Desconto no aluguel do
salão de festas.

MÉDICOS

Laboratório Santa Lucília
Endereço Principal: Avenida
Santos Dumont, nº 1.106
Fone: 3312-6444
Laboratório Médico
Especializado Lamel
Endereço Principal: Rua Capitão
Domingos, nº 375
Fone: 3312-6033

EXAMES
CLÍNICOS

Até 70% de
desconto

Preços especiais
em consultas

Endereço: Rua Madre Maria José,
nº 75
Benefícios: 10% de desconto sobre
o preço das mensalidades dos filhos
dos servidores sindicalizados.

Sindicato dos Empregados no
Comércio Hoteleiro e Similares

de Uberaba

Endereço: Avenida Presidente
Vargas, nº 77 – Condomínio
Presidente Vargas – Salas 206/207


