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EDIÇÃO ONLINENOVEMBRO 2011

Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil -
CTB, acaba de receber a filiação
do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Uberaba - SSPMU. Assinatura
aconteceu em Uberaba, com a
presença do vice-presidente da
CTB/MG, José Antônio de
Lacerda. LEIA MAIS

Luís Carlos dos Santos - presidente do SSPMU, assina a filiação à CTB sob os
olhares atentos dos demais diretores do Sindicato e da Central

LEIA MAIS

AÇÕES DA DIRETORIA DO SSPMU
TÊM RECONHECIMENTO PÚBLICO

SINDICATO  LANÇA EDITAL ABRINDO
PRAZO PARA O CONCURSO DE
REDAÇÃO E EMOCIONA PARCEIROS

NOTA
OFICIAL

BENEFÍCIOS E
DESCONTOS

CONFIRA CONFIRA

Presidentes do Sindemu, Adislau Leite, da Câmara, Luiz
Dutra, e da Comissão dos Servidores, Marcelo Borges, e
o coordenador do Hemocentro Uberaba, Paulo Roberto
Juliano, avaliam que a diretoria 2009/2012 do SSPMU tem
feito um trabalho comprometido com os servidores e com a
defesa da vida.

Diretor do SSPMU e membro
da comissão especial de
formatação do Plano de Saúde
dos servidores da Prefeitura
explica que o benefício está
prestes a ser licitado.

LEIA MAIS

SERVIDORES DA CÂMARA
TERÃO ABONO NATALINO

LEIA MAIS

SSPMU CONVOCA
ASSEMBLEIA

PARA DEFINIR
REIVINDICAÇÕES

DE 2012
LEIA MAIS

Servidor já pode entregar redação na sede do SSPMU
LEIA MAIS

www.sspmu.com.br
DE CARA NOVA

PLANO DE SAÚDE

SSPMU SE
FILIA À CTB

Seja solidário...
DOE SANGUE



INFORMATIVO DO SSPMU
SINDICATO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE UBERABA

38061-370 - Rua Tancredo Neves, 55
Bairro Santa Marta

Telefone: (34) 3312-5559

Jornalista:
Giselda Campos - MTB/MG: 14.379

GESTÃO 2009/2012

Presidente: Luís Carlos
1º secretário: Acinério Mendonça

Tesoureiro: Ângelo Guilherme
Diretor social: Carlos Humberto
Diretor de esportes: Aldo Cezar

Conselho Fiscal
Mário Lúcio

Márcio Adriano
Carlos Roberto Matos

Diretoria Executiva

PÍLULAS SINDICAIS

“A atitude da diretoria do Sindicato
dos Servidores Públicos  Municipais de
Uberaba, de se aliar ao Hemocentro e usar
seu Concurso de Redação 2011 para
incentivar a doação de sangue, demonstra o
quanto seus integrantes são comprometidos
com a vida”.
*Paulo Roberto Juliano Martins
Coordenador do Hemocentro Regional de
Uberaba/Fundação Hemominas

“Estamos vivendo novos tempos, em
que empresas e entidades não podem mais
ignorar a função social. Os sindicatos
precisam adequar-se a estes novos tempos.
Já não podem mais ser apenas
reivindicadores de aumento de salário e
incentivadores de greve. A atual diretoria do
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba, com os convênios
que oferecem benefícios aos servidores, e
agora, com um concurso de redação sobre
doação de sangue, mostra que está antenada
com esta nova realidade”.
*Adislau Leite
Presidente do Sindicato dos Educadores do
Município de Uberaba

“Atendendo reivindicação do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Uberaba, vamos conceder um abono natalino
de R$ 500 para os servidores da Câmara, e
espero que a reivindicação seja atendida
também na Prefeitura”.
*Luiz Dutra
Presidente da Câmara 

“O que podemos assegurar neste 28 de
outubro – DIA DO SERVIDOR, é que os
servidores públicos municipais de Uberaba
são a inspiração de todas as ações da
diretoria 2009/2012 do SSPMU”.
*Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU

“É com muito orgulho que
representamos e batalhamos pelos interesses
desta categoria - tão incompreendida às
vezes, mas, geralmente idealista ao extremo.
O servidor público municipal de Uberaba
tem demonstrado  ao longo de sua história
uma responsabilidade e um compromisso
imensuráveis com a coletividade”.
*Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU

SERVIDORES MUNICIPAIS
TÊM NOVO SITE

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba acaba de lançar o
novo site www.sspmu.com.br - criado pela UraOnline, empresa especializada
em desenvolvimento, hospedagem e manutenção de sites, portais e lojas
virtuais. No mercado desde 2003, a diretora da empresa, Mara Beatriz, explica
que o novo site do SSPMU tem o objetivo de aproximar o Sindicato dos
servidores municipais.
“A orientação que recebi dos diretores do SSPMU foi no sentido de
desenvolver um espaço que fosse de fácil acesso ao servidor e que permitisse
a ele manter contato com a entidade” - ressalta a empresária.
De acordo com ela, por mais que os veículos convencionais de comunicação
se mantenham fortes, não há como negar a importância da Internet e de suas
ferramentes (site, redes sociais, endereços eletrônicos etc.).
A diretoria do SSPMU - segundo Mara Beatriz, tem consciência desta nova
realidade.



Às vésperas do DIA DO SERVIDOR – que deveríamos “comemorar” neste 28 de outubro - fomos surpreendidos com
declarações do prefeito de Uberaba à imprensa da cidade, em que ele afirmou que “os servidores municipais de
Uberaba não terão mais nenhum benefício em 2011”...e ainda, que vai “dar conta de pagar o salário em dia e o
décimo terceiro, no mais esqueçam, que não tenho condições”.
Causou-nos estranheza o comentário, seja pelo fato de não termos sido comunicados de tal decisão com antecedência,
seja pelo fato de o próprio prefeito ter programado nova rodada de negociações
novembro de 2011. No primeiro caso, vale lembrar que ele se queixa sempre que os sindicatos divulgam as pautas antes
de encaminhá-las ao governo municipal, e no segundo caso, confiávamos em sua palavra sobre a reunião de novembro.
Não discordamos da importância do Plano de Saúde para os servidores da Prefeitura, mas, é de conhecimento do
próprio prefeito, que nossas reivindicações não se restringem a este tema.
A pauta de 2011 inclui pedidos de reajuste salarial, de aumento para o tíquete-alimentação, entre outros, e segundo o
ex-secretário Municipal da Fazenda, Wellington Fontes, o governo “tem recursos para atender boa parte das
reivindicações”. Declaração do ex-secretário foi feita aos membros da comissão especial que acompanha as contas do
governo – lembrando que esta comissão foi criada por sugestão do prefeito de Uberaba.
Testemunhas da declaração do ex-secretário, os diretores do SSPMU, Carlos Humberto  e Acinério Mendonça, também
lembram outra declaração, neste caso feita, à imprensa, pelo atual secretário da Fazenda, Edvar Newton Pereira, em que
ele afirma que a Prefeitura está investindo com a folha de pessoal um percentual muito abaixo do permitido por lei.
Em função de tudo isso, lamentamos profundamente a atitude do prefeito de Uberaba, de vir a público para constranger
os sindicatos representantes dos servidores municipais, e ainda por cima, bem às vésperas do DIA DO SERVIDOR,
como se fosse uma ação proposital.
Esperamos – com sinceridade – que tudo não passe de um pesadelo e que o prefeito de Uberaba se sensibilize e
reconheça e valorize os servidores, que são os que realmente levam os programas sociais e estruturais até a população.
DIA DO SERVIDOR – Na oportunidade, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, que cedeu
seu espaço para esta Nota Oficial em conjunto, aproveita para cumprimentar os servidores, ainda que num momento
lamentável.
O que podemos assegurar neste 28 de outubro é que os servidores públicos municipais de Uberaba são a inspiração de
todas as ações da diretoria 2009/2012 do SSPMU.
É com muito orgulho que representamos e batalhamos pelos interesses desta categoria - tão incompreendida às vezes,
mas, geralmente idealista ao extremo.
O servidor público municipal de Uberaba tem demonstrado  ao longo de sua história uma responsabilidade e um
compromisso imensuráveis com a coletividade.
É este compromisso, por sinal, que garante à população da cidade o  acesso aos direitos constitucionais, portanto, aos
serviços públicos necessários ao bem-estar social.

*Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba - SSPMU
*Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba – Sindemu
*Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos
de Uberaba/Codau - Sindae

NOTA OFICIAL

SINDICATOS LAMENTAM
DECLARAÇÕES DO PREFEITO DE UBERABA

*Publicado dia 28 de outubro nos jornais da cidade e nas páginas do SSPMU na internet



Servidores municipais de Uberaba
– da Prefeitura e da Câmara, têm
até 30 de novembro de 2011 para
apresentarem seus textos no II
Concurso de Redação SSPMU.
Edital com os detalhes do evento
cultural foi lançado dia 27 de
outubro, no plenário da Câmara
Municipal, pela diretoria-executiva
do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba,
com a presença de servidores,
parceiros do concurso, vereadores
e convidados.
Documento pode ser conferido nos
sites do Sindicato e da Prefeitura
(www.uberaba.mg.gov.br), em
servidores.
O Sindicato também lançou o novo
s i t e  w w w. s s p m u . c o m . b r ,
desenvolvido pela Ura Online,
empresa dirigida pela empresária
Mara Beatriz, que fez a
apresentação durante o evento.

SOLIDARIEDADE
E EMOÇÃO 

O tema do II Concurso de
Redação SSPMU foi o principal
destaque do evento.
Inspirado pelo Hemocentro, o tema
é ”Doação de Sangue: Um
Compromisso Social – Na Visão
do Servidor Público Municipal
de Uberaba”.

“A atitude da diretoria do SSPMU
demonstra o quanto seus integrantes
são comprometidos com a vida” –
afirmou o coordenador do
Hemocentro Uberaba, Paulo
Roberto Juliano Martins.

PEDIDO DE
SOCORRO 

Em pronunciamento emocionado,
ele admitiu que o Hemocentro está
enfrentando dificuldades para
manter os estoques de sangue, e
aplaudiu a decisão do sindicato dos
servidores municipais de se engajar
na mobilização por doações.
“Sangue é vida, e quanto mais
doadores conquistamos, mais vidas
podemos salvar” – disse ele.
O presidente do SSPMU, Luís
Carlos dos Santos, explicou que o
convênio com o Hemocentro
Regional Uberaba não se restringe
ao concurso de redação.
Lembrou que a aliança prevê uma
ampla ação de incentivo dos
servidores da Prefeitura e da
Câmara, tanto para a doação de
sangue quanto para a candidatura à
doação de medula óssea.
“Optamos pelo tema da redação
justamente pela importância social
da campanha e por sabermos das
necessidades do Hemocentro” -
disse Luís Carlos.

SSPMU LANÇA EDITAL ABRINDO
PRAZO PARA O CONCURSO DE
REDAÇÃO E EMOCIONA PARCEIROS

EVENTO
Lançamento do II Concurso
de Redação SSPMU 2011
 

TEMA DA REDAÇÃO
Doação de Sangue: Um Compromisso
Social - Na Visão do Servidor Público
Municipal de Uberaba
 

ENTREGA DAS REDAÇÕES
28 de outubro a 30 de novembro de 2011
 
PRÊMIOS JÁ CONFIRMADOS

(Outr(Outr(Outr(Outr(Outros serão confos serão confos serão confos serão confos serão confiririririrmadosmadosmadosmadosmados
nos próximos dias)nos próximos dias)nos próximos dias)nos próximos dias)nos próximos dias)

1 notebook; R$ 400 em dinheiro; R$ 250
em vale-compras em supermercado
definido; 1 tênis de marca; 1 faqueiro; 1
DVD/karaokê; 1 telefone celular
 

PARCEIROS DO
CONCURSO DE REDAÇÃO

Academia de Letras do Triângulo Mineiro
(responsável pelo julgamento e escolha dos
melhores textos); Hemocentro Regional
Uberaba/Fundação Hemominas (inspirou
o tema da redação); Prefeitura de Uberaba
(Secretarias de Administração e de
Educação); Fundação Cultural; Câmara
Municipal; Carlão Materiais P/
Construção; Construtora RCG; Alves
Sports; Sindicato dos Professores de Minas
Gerais (Sinpro/Regional Uberaba); Zebu
Carnes Supermercados; Deputado estadual
Antônio dos Reis Lerin; La Fest;
Vereadores Luiz Dutra (presidente da
Câmara) e Marcelo Machado Borges
(presidente da Comissão de Assistência aos
Servidores Municipais)

Luiz Dutra - presidente da
Câmara; Marcelo Machado

Borges - vereador/presidente da
Comissão de Assistência aos

Servidores Municipais de Uberaba;
Paulo Roberto Juliano Martins e

Ieda Alves de Souza  -
coordenador-geral e chefe do

Serviço de Captação e Cadastro de
Doadores do Hemocentro
Uberaba; Adislau Leite -

presidente do Sindemu; Luís
Carlos, Acinério Mendonça,
Ângelo Guilherme, Carlos
Humberto e Aldo Cezar -

presidente, secretário, tesoureiro,
diretor social e diretor de

esportes do SSPMU



Presidente do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba – Sindemu,
Adislau Leite, avalia que a diretoria 2009/2012 do SSPMU tem feito um trabalho
digno, realmente comprometido com os servidores, e cita como exemplos os mais
de 40 convênios que o Sindicato tem oferecido, com descontos e outros benefícios.
“Entretanto, admito que fui surpreendido com o tema do concurso de redação, e
fiquei emocionado em ver os companheiros do SSPMU preocupados em realizar
uma ação social tão importante” – ressalta ele, se referindo à escolha da doação de
sangue como tema do concurso 2011.
FUNÇÃO SOCIAL - Adislau aproveita para destacar que a função de um Sindicato
não é apenas reivindicar salários e fazer greve.
“Vivemos novos tempos, em que a função social se tornou algo imprescindível para
qualquer entidade e ou empresa que lida com seres humanos” –  destaca o
companheiro sindicalista.

Luís Carlos  lidera a
diretoria 2009/2012

Os vereadores Luiz Dutra – presidente da Câmara Municipal
e Marcelo Machado Borges – presidente da Comissão de
Assistência aos Servidores Municipais, lamentam que os
servidores da Prefeitura de Uberaba não tenham conseguido
conquistas importantes em 2011, além do Plano de Saúde,  mas
analisam que os sindicatos representantes da categoria têm
exercido suas funções com dedicação total.
“Infelizmente, os sindicalistas não podem obrigar o governo a
conceder benefícios” - diz Borjão, lembrando, inclusive, que
os três sindicatos, numa ação inédita, estão unidos como nunca,
preocupados apenas em lutar pelos servidores.
Ele se refere ao SSPMU - Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba; Sindemu - Sindicato dos Educadores
do Municípo de Uberaba, e Sindae -Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e Serviços
de Esgotos de Uberaba/Codau.

VEREADOR APLAUDE UNIÃO ENTRE OS
SINDICATOS DOS SERVIDORES

AÇÕES DA DIRETORIA 2009/2012 DO SSPMU
TÊM RECONHECIMENTO DO SINDEMU

Presidente da Câmara, Luiz Dutra, aproveitou o
lançamento do II Concurso de Redação SSPMU - dia
27 de outubro, para reafirmar a atenção especial que a
atual mesa diretora – presidida por ele, tem dado aos
servidores da Câmara, e reforçou, de público, que irá
atender a reivindicação do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba e conceder um abono
natalino de R$ 500 – “ou mais do que isso”, disse ele.
“Espero que a reivindicação seja acatada também para
os servidores da Prefeitura” - disse Dutra.

DIRETOR DO SSPMU ESPERA QUE A
PREFEITURA MIRE NO EXEMPLO DA CÂMARA

Ângelo Guilherme

CÂMARA ATENDE REIVINDICAÇÃO
DE ABONO NATALINO DE R$ 500

As ações promovidas pela mesa diretora presidida pelo vereador Luiz Dutra em
favor dos servidores da Câmara agradaram o SSPMU.
É o que afirma o tesoureiro do Sindicato, Ângelo Guilherme, se referindo ao
aumento concedido para o tíquete-alimentação - que saltou de R$ 210 para R$
350; a antecipação do pagamento do salário para dentro do próprio mês trabalhado,
e ainda, o anúncio de que será concedido um abono natalino no valor reivindicado
pelo SSPMU.
“Gostaríamos de comemorar estes mesmos benefícios na Prefeitura” - ressalta o
diretor do Sindicato. Ele aplaude a liberação do Plano de Saúde para o funcionalismo
da Prefeitura, mas lembra que a pauta de 2011 envolve mais uma série de
reivindicações, incluindo melhorias no salário e no tíquete e o abono natalino.
Ângelo Guilherme observa que o prefeito Anderson Adauto programou - de
iniciativa própria, uma nova rodada de negociações para novembro. “Esperamos
que ele cumpra a palavra, e, mais do que isso, que demonstre sensibilidade em
relação aos servidores municipais” - diz o sindicalista.



SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTO DOS SERO DOS SERO DOS SERO DOS SERO DOS SERVIDORES PÚBLICOSVIDORES PÚBLICOSVIDORES PÚBLICOSVIDORES PÚBLICOSVIDORES PÚBLICOS
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2º CONCURSO DE RED2º CONCURSO DE RED2º CONCURSO DE RED2º CONCURSO DE RED2º CONCURSO DE REDAÇÃO SSPMUAÇÃO SSPMUAÇÃO SSPMUAÇÃO SSPMUAÇÃO SSPMU
EDITEDITEDITEDITEDITALALALALAL

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA (SSPMU), com sede na
rua Tancredo Neves, 55, Cep. 38061-370, bairro Santa Marta, telefone: 3312-5559, inscrito no CNPJ 23.368.871-
0001-68, representado legalmente pela sua Diretoria-Executiva 2009/2012, integrada pelo presidente Luís Carlos
dos Santos, tesoureiro Ângelo Guilherme da Rocha Borges, diretor de esportes Aldo Cezar de Oliveira, diretor
social Carlos Humberto Costa, primeiro secretário Acinério dos Santos Mendonça, vem a público informar a
abertura do 2º Concurso de Redação SSPMU, a se realizar em 2011, conforme critérios previstos neste EditalEditalEditalEditalEdital.

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE
I.1 - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) - em parceria com a Academia
de Letras do Triângulo Mineiro (ALTM),  promove o 2º Concurso de Redação SSPMU sobre o tema
“Doação de Sangue: Compromisso Social – Na Visão do Servidor Público Municipal de Uberaba”, com a
finalidade de valorizar, incentivar e divulgar o trabalho dos servidores públicos municipais de Uberaba,
responsáveis diretos pela execução das ações previstas na Constituição Federal do Brasil e na Lei Orgânica
do Município de Uberaba, e ainda, incentivar a doação de sangue e candidatura à doação de medula óssea
entre os funcionários da Prefeitura e da Câmara de Uberaba. responsáveis diretos pela execução das ações
sociais previstas na Constituição Federal do Brasil e na Lei Orgânica do Município de Uberaba.

CAPÍTULO II - DO CONCURSO
II.1 - A redação deverá ser um texto dissertativo sobre o tema: “Doação de Sangue: Compromisso Social – Na
Visão do Servidor Público Municipal de Uberaba”.
II.2 – O texto deverá constar de, no mínimo, 30 linhas e máximo de 40 linhas, formato A4, fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado e com a margem esquerda de 3 (três) cm.
II.2.1 – O texto deve ser entregue em duas vias.
II.2.1.1 – Uma das vias deve conter a redação digitada, sem identificação do autor ou autora.
II.2.1.2 – A segunda via, também com texto digitado, deve conter a identificação do autor ou autora, matrícula
e lotação na função que exerce na administração pública municipal de Uberaba ou na Câmara Municipal de
Uberaba.
II.3 - O concurso é dirigido a todos os servidores públicos municipais de Uberaba sindicalizados ao SSPMU,
independentemente de tempo de sindicalização.
II.4 – Qualquer servidor da Prefeitura e da Câmara de Uberaba pode sindicalizar, independentemente de ser
concursado ou contratado, de função que ocupe, inclusive em cargo em comissão.
II.5 – O concurso é vedado aos membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Uberaba e aos servidores que, por acaso, exerçam atividades no SSPMU, e a parentes diretos dos diretores do
SSPMU.
II.6 – O concurso é vedado a pessoas que tenham obras publicadas em livros.
II.7 – O autor ou autora pode optar entre escrever pela atual ou pela nova ortografia, desde que todo o texto
acompanhe a opção.
II.8 – De cada servidor ou servidora, só poderá haver a participação com um texto.
CAPÍTULO III - DO CALENDÁRIO



III.1 - As redações devem ser entregues na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba,
de 28 de outubro – DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - até 30 de novembro de 2011.
III.2 - O resultado da classificação das redações recebidas pelo SSPMU será divulgado no site
www.sspmu.com.br, em data a ser divulgada com antecedência.
III.3 - A solenidade de premiação será realizada em data e horário a serem definidos e divulgados com
antecedência.

CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
IV.1 - A seleção das redações concorrentes ficará a cargo de uma comissão julgadora composta por membros
indicados pela Academia de Letras do Triângulo Mineiro.
IV.2 - Não caberá recurso de qualquer espécie em relação às decisões e julgamentos da comissão julgadora.
IV.3 -  A comissão julgadora desclassificará redações que:
a) não tenham observado o tema e a tipologia textual proposto neste edital;
b) apresentem dados incompletos;
c) contenham rasuras;
c) configurem plágio total ou parcial de trabalhos já editados em qualquer tipo  de mídia.
IV.4 - Os trabalhos serão classificados, segundo os seguintes critérios de avaliação e julgamento:
a) adequação ao tema proposto;
b) atendimento à tipologia textual;
c) coerência (clareza, organização das ideias, progressão temática);
d) coesão (ligação de ideias e paragrafação);
e) adequação gramatical;
f) criatividade

CAPÍTULO V - DA PREMIAÇÃO
V.1 - As três melhores redações receberão prêmios a serem definidos pela diretoria-executiva do SSPMU,
levando em conta o valor financeiro de cada prêmio. Além disso, o SSPMU fará o sorteio de prêmios extras
entre todos os participantes – com exceção dos três primeiros colocados.
V.1.1 - Todos os prêmios foram doados pelos parceiros.
V.1.2 – Já estão garantidos:
_ 1 notebook
_ R$ 400 em dinheiro
_ R$ 250 em vale-compras em supermercado já definido
_ 1 Celular
_ 1 Tênis de marca
_ 1 Faqueiro
_ 1 Aparelho de DVD/karaokê

A Diretoria do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA, no uso de suas
atribuições estatutárias, CONVOCA os servidores públicos municipais de Uberaba/MG para ASSEMBLEIA
GERAL, a ser realizada no dia 10/11/2011, às 18:00 horas, na sede do Sindicato, situada na Rua Tancredo
Neves, nº 55, Bairro Santa Marta,  para a seguinte pauta:

1º. Deliberar sobre a pauta de reivindicações/2012 a ser encaminhada à Administração Municipal.

2º. Deliberar sobre alienação de veículo do Sindicato

SINDICATO DOS SERVICORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE UBERABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

UBERABA, 02 DE NOVEMBRO DE 2011

ASSEMBLEIA GERAL

UBERABA, 28  DE OUTUBRO DE 2011



Apesar do atraso em
relação às expectativas dos
servidores e do Sindicato,
o Plano de Saúde do
funcionalismo da Prefeitura
é real e será implantado.
Declaração é do diretor
social do SSPMU, Carlos
Humberto Costa,  um dos
representantes do Sindicato
dos Servidores  Municipais
de Uberaba na comissão
especial que colabora na
formação do plano.

Além dele, representam o
SSPMU na comissão, o
primeiro secretário da
entidade, Acinério
Mendonça, e o presidente
do Ipserv - Instituto de
Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de
Uberaba, Afrânio Prata.
O EDITAL - Carlos
Humberto explica que a
formatação está
praticamente concluída e
que o governo municipal -
com base nestes critérios,

já está produzindo o edital
com vistas à contratação
da operadora.
“Assim que o edital for
publicado começa a correr
o prazo da licitação, e
esperamos que isso
aconteça com agilidade,
sem recursos, de forma
que, em janeiro de 2012,
e portanto, dentro de no
máximo três meses, a
carteirinha chegue às
nossas mãos” - afirma o
sindicalista.

Carlos Humberto Costa

ASSEMBLEIA VAI DEFINIR
REIVINDICAÇÕES A SEREM
ENVIADAS À PREFEITURA

PLANO DE SAÚDE ESTÁ PRONTO
PARA SER LICITADO “ESPERAMOS AGILIDADE

A PARTIR DE AGORA”

Diretoria do SSPMU
convoca assembleia-geral
para 10 de novembro, às
18h, na sede da entidade,
para que os servidores
possam discutir e definir o
que será reivindicado em
2012 ao governo
municipal.
“Com a antecipação da
data-base - reivindicada
pelo SSPMU e acatada
pelo governo, precisamos
agilizar a pauta de 2012” -
afirma o primeiro secretário
Acinério Mendonça. Ele
faz um apelo para que os
servidores compareçam à
assembleia, opinem e
votem.
“Não basta confiar e
delegar poderes ao
sindicato; é preciso
participar ativamente,
marcar presença, opinar,
enfim, ser solidário com as
causas da categoria” –
defende ele.

O primeiro secretário
lamenta que poucos
servidores estejam
participando dos eventos
do Sindicato, inclusive das
assembleias, que, segundo
ele, são sempre realizadas
para debater temas de
interesse dos próprios
servidores.
E S T A T U T O -
Convocadas pela
diretoria-executiva, duas
assembleias aprovaram
adequações ao estatuto da
entidade. Algumas
seguiram orientação do
Ministério do Trabalho e
Emprego, e outras, para
permitirem  a declaração
de utilidade pública.
ADEQUAÇÕES – Sobre
o estatuto do SSPMU,
duas mudanças se
destacaram. Apesar de a
diretoria-executiva e o
conselho fiscal não
receberem salários da

OS SERVIDORES PRECISAM
MARCAR PRESENÇA NAS
ASSEMBLEIAS”“

Acinério Mendonça

entidade, o estatuto previa
esta possibilidade.
Os diretores levaram a
proposta de extinção do
texto às assembleias,
tornando de direito o que já
acontecia de fato.
A permissão poderia
impedir a conquista da
utilidade pública.
“A utilidade pública pode
permitir que o sindicato
participe de programas e
projetos – municipais,
estaduais e federais, em
benefício da categoria” -
explica o sindicalista.
A segunda mudança se
refere à filiação dos
professores. Apesar da
criação do Sindicato dos
Educadores do Município
de Uberaba – Sindemu, o
estatuto ainda preservava
estes servidores na
representação oficial do
SSPMU.

A SORTE DOS MOTORISTAS

Dois motoristas da Prefeitura foram
os sortudos nos  sorteios realizados até
agora, na campanha do SSPMU por
novas filiações. O primeiro sorteio
aconteceu na assembleia do dia 1º de
setembro, e o vencedor foi Walter
Sílvio Inácio, que  ganhou uma TV
LG, 21 polegadas. Na segunda
assembleia, dia 30 de setembro,  o
ganhador foi Pedro Nolberto Dias,
que ganhou um DVD, com entrada
USB e karaokê.



Diretoria do SSPMU recebeu
na sede da entidade os

companheiros Josiane Soares
Amaral Garcia, José Antônio

Lacerda, Frederico Fortes
Ferreira, Marcos Gennari

Mariano, Murilo Ferreira da Silva,
Neuman Paiva Gonçalves Luza

e Marcelo Campos

SSPMU SE FILIA À CENTRAL DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS DO BRASIL

FILIAÇÃO NA CTB

Sob o testemunho de
representantes estaduais e
municipais da Central
dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do
Brasil - CTB, o Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba -
SSPMU, se filiou
esta semana à entidade
associativa.
“Analisamos o estatuto e
as ações da CTB e
concluímos que sua
direção - especialmente

em Minas Gerais, tem feito um
trabalho sério, democrático e
autônomo, o que nos convenceu”
- justifica o presidente do
SSPMU, Luís Carlos dos
Santos.
Estatuto da CTB diz que ela
tem como objetivo “organizar,
representar e dirigir a luta dos
trabalhadores e trabalhadoras
brasileiras da cidade e do
campo, do setor público e
privado, ativos, aposentados e
pensionistas, na defesa dos seus
interesses imediatos e históricos”.

O mandato 2009/2013 da
CTB/MG é presidido por
Gilson Luiz Reis, e tem na
vice-presidência José Antônio
de Lacerda (Jota), que
acompanhou pessoalmente em
Uberaba a filiação do SSPMU.
Além dele, participaram do ato
de assinatura o secretário-
adjunto da executiva da CTB/
MG e coordenador do
Sindicato dos Professores de
Minas Gerais (Sinpro/
Regional Uberaba), Marcos

Gennari Mariano; os
integrantes da CTB/MG,
Marcelo Campos (servidor
municipal  de Uberaba) ,
Murilo Ferreira da Silva e
Frederico Fortes Ferreira
(membro do Sinpro/MG); a
integrante do Sinpro/MG,
Josiane Soares Amaral
Garcia, e integrante do
Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar de Minas
Gerais - SAAE/MG, Neuman
Paiva Gonçalves Luza.

SSPMU CONCLAMA SERVIDORES A DOAREM
SANGUE E MEDULA ÓSSEA

Aldo Cezar

Diretoria do SSPMU pretende realizar uma série de eventos
(encontros, seminários, palestras) com vistas a incentivar os servidores municipais
à doação de sangue e à candidatura de doação de medula óssea.
De acordo com o diretor Aldo Cezar de Oliveira, nestas ocasiões haverá a
participação de representantes do Hemocentro Regional Uberaba/Fundação
Hemominas, que é especialista em promover cursos e treinamentos.
“Mesmo antes de desencadearmos os eventos, gostaríamos que os servidores já
engrossassem a fila dos doadores” - conclama o sindicalista.
Segundo ele, o atendimento aos candidatos acontece 2ª, 4ª e 6ª feiras – das 7h às
13h; 3ª e 5ª feiras – das  7h às 11h30 e das 14h às 17h30, e sábados - das 7h30 às
11h. Os telefones para contato são (34)3312-5077/3312-5713/3312-9733, o
endereço eletrônico é ura.gadm@hemominas.mg.gov.br,e o hemocentro fica na
avenida Getúlio Guaritá, 250/Abadia.
“Para doar sangue é necessário ter boa saúde, idade entre 18 e 65 anos, peso
acima de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não ter
tido hepatite após os 10 anos de idade, e não ter doença de chagas” - explica Aldo
Cezar. “Doar sangue é investir na vida” - diz ele.

Representantes do SSPMU e da CTB comemoram a filiação



BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS SINDICALIZADOS PELO
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Site: www.sspmu.com.br
Redes sociais: Facebook e Orkut

E MAIS
*Atendimento dentário gratuito para servidor e dependentes (dentista e auxiliar)

*Assistência jurídica administrativa gratuita (dois advogados)
*Ginásio poliesportivo


