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Sindicato investe 
em parcerias
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Unimed assume Plano de 
Saúde dos servidores da 
Prefeitura de Uberaba. 
Atendimento é feito 
desde outubro. Pág 8

Promoção e Progressão, ítens da Pauta de 2017, 
foram regulamentadas

Demandas da pauta de reivindicações de 
2017, a progressão e a promoção nas carreiras 
foram regulamentadas pela 
Prefeitura, conforme solicitação 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Uberaba (SSPMU). Pág. 3

SSPMU lança publicação 
sobre direitos e deveres 
do servidor público

De forma objetiva, clara e simplifica-
da, a Cartilha do Servidor elenca direitos, 
deveres e benefícios a que faz jus o servi-
dor de carreira, antigo ou recém-nome-
ado. Dividida em capítulos, a publicação 
trata de temas como responsabilidades, 
estabilidade, licenças, crimes praticados 
contra a Administração Pública, assédio 
moral, férias e benefícios.

Vereadores Rubério Santos e Thiago Mariscal, 
integrantes da Comissão de Assistência aos Ser-
vidores, são filiados ao SSPMU. Rubério é servidor 
de carreira e Mariscal filiou-se recentemente, após 
eleição para a Câmara Municipal. 

“Uma andorinha só não faz verão” 
e “O Sindicato é do servidor”. 
 Leia na página 2
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Uma só andorinha não faz verão

Amigos e 
amigas: 

Tenho dito 
com muita ênfa-
se que só conse-
guiremos mudar 
um estado de 
coisa se de fato 
nos unirmos; adi-
cionarmos mais 
força em nossas 
ações. O exem-
plo nefasto esta 

aí. São anos, décadas e mais décadas 
de muita luta para conquistarmos nos-
so espaço. De repente tudo se perde, se 
exaure. Forças estranhas à nossa von-
tade ganham horizontes, extrapolam 
o nosso querer, vislumbram um túnel 
obscuro, que mal conseguimos ver um 

ponto de luz no seu final. Estamos nes-
se emaranhado de incertezas. Buscar é 
preciso, mas como buscar se estamos 
cada vez mais alienados, descrentes, 
desanimados e sem forças para lutar-
mos? “Uma só andorinha não faz ve-
rão”. Eles canalizam dinheiro público na 
podridão da desonestidade. Recursos 
para melhorar nossa saúde, nossa edu-
cação, nossa segurança e nosso bem es-
tar são tratados como se fossem fardos 
desprezíveis de amontoados em quarto 
de apartamento e nada ou quase 
nada acontece. Alguém falou: “porque 
nossas reivindicações não prosperam?” 
Prosperam sim. Hoje temos um plano 
de saúde, um plano de carreira, 
atendimento odontológico, assistência 
jurídica, psicológica, área de lazer e 
muitos outros benefícios, conquistados 
com árdua luta e perseverança. Ainda 

é muito pouco dada a importância 
do trabalho que fazemos, seja na 
educação, saúde, assistência social, 
esporte, lazer, infraestrutura e 
administrativo, junto aos nossos 
munícipes. Merecemos muito mais. 
Melhores salários, melhores condições 
de trabalho, melhores condições de 
saúde enfim, sermos mais valorizados. 
Estamos fazendo e vamos continuar, 
formalizando nossas ações e nossas 
reivindicações. Cabe a você servidor, 
ser nosso elo, nossa força e nossa es-
perança. Juntos, podemos muito mais. 
Precisamos mudar esse estado de coisa. 
Não é uma diretoria, uma logomarca. 
Somos todos nós.   

Um grande abraço

Luís Carlos dos Santos
Presidente - SSPMU    PA
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O Sindicato é do servidor
O SSPMU consiste em uma entida-

de sindical, de representação de todos 
os servidores públicos municipais, exceto 
educadores (professores especialistas: su-
pervisor escolar, orientador educacional, 
inspetor escolar, diretor e vice diretor es-
colar), tendo como objetivo da sua cons-
tituição resguardar os direitos dos traba-
lhadores e servidores públicos municipais 
de Uberaba/MG, estando regularmente 
inscrito no Ministério do Trabalho com có-
digo sindical 913.013.362.87422-6.

Assim, o SSPMU está em funciona-
mento há anos, como se infere de seu 
Estatuto Social, o qual lhe atribui, dentre 
outras, a tarefa/obrigação de defender e 
representar os interesses gerais e indivi-

duais de sua classe, junto às autoridades 
administrativas e judiciais, relativas às 
suas atividades. 

O SSPMU é do servidor filiado e para 
o servidor filiado, com isso é muito impor-
tante a presença de todos os servidores 
nas assembleias, pois estas são soberanas 
e, o que for deliberado nas mesmas, o SS-
PMU tem autorização para fazer. Portan-
to, é necessário a presença de todos, uma 
vez que o quórum presente na assembleia 
tem poder de decisão.

Ademais, hoje o SSPMU conta com 
um corpo jurídico dedicado ao servidor 
filiado, fazendo processos de todas as na-
turezas, em especial os processos adminis-
trativos.

Para pleitear um direito perante o 
Município de Uberaba/MG é necessário 
primeiro e obrigatoriamente, o requeri-
mento administrativo, com apresentação 
de carteira de identidade, CPF, compro-
vante de residência atual, três últimos 
contracheques e as demais provas neces-
sárias que confirmem o direito do servidor.

Sendo assim, o SSPMU possui asses-
soria jurídica para todos filiados, de segun-
das a sextas-feiras nos períodos matutino 
e vespertino, para que os servidores não 
tenham perdas de direitos e/ou a supres-
são dos mesmos. 

Poliana Teixeira Machado
Assessora Jurídica do SSPMU

Informativo do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba 
(SSPMU)
 
Rua Tancredo Neves, 55 - 38061-370 
Santa Marta - Telefone: (34) 3312-5559

E-mail: sspmu@netsite.com.br
Site: www.sspmu.com.br 
Rede social: Facebook

Novembro de 2017
Renata Gomide 
Jornalista - MG - 05860 JP
FINARTE: Diagramação e impressão

GESTÃO 2017/2020
Diretoria Executiva

Presidente: 
Luís Carlos dos Santos
Vice-presidente: 
Carlos Humberto Costa
Nilson Ferreira de Avelar

Tesoureiros: 
Edna Rosana Saito
Sérgio Ferreira/Jacaré

Diretoria Social: 
Luciente Rosa da Silva
Donizetti Lúcio Rodrigues da Silva
Silvio Roberto da Silva

Diretoria de Esportes: 
Martinho Pereira
Clóvis Luis Ferreira/Trovão

Secretaria: 
Daniela Rocha Arantes
Simone Alves Matos 
José Carlos dos Santos/Nego Lindo

Diretoria Patrimonial:
Ednei Arsenio dos Santos
Márcio Luís Arruda
Salvador Jorge Miziara Neto

Diretoria de Relações Sindicais: 
Juarez Almeida da Silva
Walter José Borges
Sirlei Aparecida Felipe

Diretoria de Imprensa e Comunicação: 
Márcio Gennari Mariano
Hermes de Oliveira 
José Maurício do Carmo

Conselho Fiscal Efetivo:
Áurea Márcia de Freitas
Aparecida Donizeti Ferreira Siqueira
Donizetti José de Sousa



O atendimento odontológico oferecido pelo SSPMU aos 
servidores filiados foi retomado em setembro, após a cessão 
pela Prefeitura de duas profissionais, as quais atuam nas áreas 
de clínica geral e endodontia (canal). A reabertura do espaço 
também constava da pauta de reivindicações de 2017, lembra 
o presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos. 

Desde então, já foram mais de 50 atendimentos. O servi-
ço odontológico é prestado somente mediante agendamen-
to, que deverá ser feito através do telefone 3312-5559.  A 
clínica geral atende de segunda a sexta-feira pela manhã, e 
a endodontista às terças e quintas-feiras, sempre no período 
da tarde. 
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Ação Sindical
Diretoria sindical faz série de visitas 

e vai  ao encontro da categoria
 A Diretoria do SSPMU deu início a uma sé-

rie de visitas às instalações da Prefeitura, prio-
rizando, incialmente, a Saúde. Objetivo é estar 
mais próximo do funcionalismo, ouvir suas de-
mandas e repassar as ações e serviços desen-
volvidos e oferecidos pela entidade sindical.

Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos 
Santos, informa que a agenda das visitas in-
cluirá todos os órgãos e setores da PMU. Ser-

vidores da Câmara também receberão a visita 
da Diretoria, acrescenta o dirigente sindical.

Segundo Luís Carlos, a categoria deve 
aproveitar o momento dessas visitas para ex-
por suas demandas e necessidades, e apre-
sentar sugestões ao Sindicato. Já a diretoria, 
irá levar informações sobre convênios e par-
cerias firmadas pela entidade, as quais bene-
ficiam o servidor sindicalizado.

Novo site já está à 
disposição dos servidores

Sempre pensando em melhor servir à categoria que represen-
ta, o SSPMU lançou um novo site, no ar desde julho. Mais moderno, 
dinâmico e fácil de navegar, o site trás informações sobre a entida-
de, seus dirigentes, convênios e muito mais.

Nele, o servidor encontra a relação de parceiros do Sindicato, os 
quais atuam em áreas como educação, saúde e bem estar, além de 
ficar bem informado sobre as ações sindicais. Saiba mais acessando: 
www.sspmu.com.br

Prefeitura regulamenta promoção e progressão e 
atende pauta do SSPMU  

Duas importantes demandas dos ser-
vidores que estavam na pauta de reivin-
dicações de 2017 foram atendidas pela 
Prefeitura. Tanto a progressão quanto a 
promoção nas carreiras foram regulamen-
tadas pelo Governo, conforme solicitação 
do SSPMU.

A progressão foi publicada no Porta 
Voz, edição 1546, do dia 20 de setembro. 
A Portaria 114/2017 dispõe sobre o posi-
cionamento nominal em progressão dos 
servidores nas carreiras dos grupos de ati-
vidades da governança pública e da seguri-
dade social da administração direta.

Já o Decreto 1118/2017, que regu-
lamenta critérios e o procedimento para 
o desenvolvimento do servidor efetivo, 
mediante ato de promoção nas carrei-
ras instituídas pela Lei Complementar 
nº499/2015, foi publicado no jornal diário 
oficial do município, edição 1549.

Dirigentes do SSPMU fazem corpo-a-corpo 
com servidores e ouvem suas reivindicações

Atendimento com as profissionais é feito mediante agendamento

Sede do Sindicato abriga consultórios odontológicos 
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AABB – Conforme parceria com o clube de campo, 
sindicalizados e seus filhos menores de 25 anos têm acesso ao 
local a preços bem acessíveis: R$ 53,50 o convênio individual; 
R$ 101,00 o familiar, e R$ 20,00 o convite individual.
Mais informações: 3314-5570 

Academia Studio Classic – Servidores filiados e 
seus dependentes têm 25% de desconto nas mensalidades, 
inclusive matrícula, e no serviço de passe livre a todas as 
modalidades de ginástica, musculação e condicionamento 
físico.
Mais informações: 3313.7979

Academia UP FIT – Sindicalizados ao SSPMU contam 
com desconto no valor da mensalidade, de R$ 90,00 para R$ 
60,00.
Mais informações: avenida Fernando Costa, 640, 1º e 2º 
andares, no bairro São Benedito. 

Academia Vida & Saúde – Servidores filiados terão 
25% de desconto no pagamento das mensalidades dos planos 
de atividades físicas.
Mais informações: 3312-8001

Auto Escola Ancora – Filiados ao SSPMU têm 20% 
de desconto nas aulas de legislação e de rua, e na locação de 
veículo no dia do exame. 
Mais informações: 3321.6894

Auto Escola Rezende – Servidor filiado tem desconto 
de 12% nos pagamentos à vista e de 7% para parcelamento, 
exceto curso de legislação, exame psicotécnico, exame 
toxicológico e moto-pista.
Mais informações: 3331-0007, 3317-0011 e 3313-0303

Bit Company – Servidor filiado, seu cônjuge, filho 
e dependente legal tem desconto de 30% nos valores das 
mensalidades nos seguintes cursos: especialista em Office; 
assistente administrativo; especialista em montagem e 
manutenção; web design; design de games; design gráfico; 
curso técnico em informática; informática para maior e melhor 
idade; inglês, e cadista. 
Mais informações: 3332.7100

Casa dos Filtros – Servidor filiado tem desconto de 
até 25% na aquisição de óleos lubrificantes e pneus e de até 
10% nas peças do auto-center, além de preços especiais para 
alinhamento dianteiro e traseiro, e balanceamentos (linha leve, 
caminhonetes, vans e SUV).
Mais informações: 3334.9900 e 3314.2222 

CCAA – O servidor filiado e seus dependentes terão 60% 
de desconto sobre o valor da tabela em vigor, na data da 
matricula, para o nível iniciante, e de 30% para demais níveis. 
Os descontos não se aplicam aos materiais.
Mais informações: (34) 3332-6766

Doutor Lazer – Servidores filiados e seus dependentes 
têm 50% de desconto no valor de qualquer pacote/tratamento 
de depilação a laser e 20% no valor dos pacotes de tratamentos 
estéticos, exceto sobre os valores das ofertas vigentes. 
Mais informações: 3313-0050

Facthus – O Convênio oferece descontos nas mensalidades 
e matrícula aos servidores e dependentes (pais e filhos). Até 
10 beneficiários matriculados, desconto de 25%; de 11 a 20, 
desconto de 30%; acima de 20 beneficiários matriculados, 
desconto de 35%.
Mais informações: 3311.9824 e 3311.9800

SSPMU oferece variadas opções de parcerias e 
serviços para os servidores que são sindicalizados

Servidores filiados ao SSPMU 
que queiram fazer um curso supe-
rior, que desejam ou têm necessi-
dade de aprender um novo idioma, 
contam com descontos para ampliar 
seus conhecimentos. Isso é possível 
em razão das quase três dezenas de 
parcerias firmadas pelo Sindicato 
com instituições de ensino e empre-

sas de vários segmentos, inclusive 
na área de lazer.

É o caso da AABB, clube de 
campo onde o servidor pode 
desfrutar momentos de descanso e 
alegria. Mas se a meta for aprender 
a dirigir, o SSPMU também tem 
parceria com centros de formação 
de condutores. 

Espaços de beleza e estética são 
outros parceiros do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba, que também tem parce-
rias com oficinas de autos, escolas 
de computação e muito mais! Con-
fira a seguir os convênios firmados 
pelo SSPMU que tem um único obje-
tivo: melhor servir a categoria.



Especial

5

FCETM/Cesube – Conforme convênio, servidores 
filiados, cônjuges, filhos e pais, têm descontos de 100% nas 
taxas de inscrição para o vestibular e de 15% nas matrículas e 
mensalidades pagas até o 5° dia útil.
Mais informações: 9206-4845

Fisioterapeuta Rafaela Cristina Abdalla/
Fisioterapia e Pilates – O convênio garante 
descontos de 30% nas mensalidades de pilates e fisioterapia 
aos servidores filiados. 
Mais informações: 9117-8341

Instituto Solus – Sindicalizados e dependentes têm 
descontos de 20% nos cursos de pós-graduação e de 25% nos 
cursos de extensão e aperfeiçoamento, e 02 meia-bolsa por curso.
Mais informações: 99888-2599

Janete Lucy Massoterapeuta – A parceria 
garante desconto de 40% nos valores de todos os serviços 
prestados (massagens, drenagem linfática, terapêutica 
relaxante, reflexologia podal, quiroacupuntura, reiki) aos 
servidores filiados ao Sindicato. 
Mais informações: 3333-6310 e 9822-0260

JM Estética Facial (SD Sobrancelhas) – 
Servidores têm 15% de desconto nos serviços oferecidos. 
Mais informações: Avenida Santa Beatriz, 758, loja 02, (35) 
3223-2240

LIV - Planos para a Vida – Servidores filiados e 
seus dependentes têm custo de R$ 25,00 para aderirem ao 
Plano Ouro/Categoria Luxo. A mensalidade é de R$ 61,00.
Mais informações: 3312-1268

Med Prev/Uberaba – Sindicalizados e familiares até 
o 2º grau de parentesco têm desconto mínimo de 5%, além 
dos descontos normalmente oferecidos nos serviços relativos 
à viabilização da acessibilidade à consultas médicas e à exames 
laboratoriais prestados pela MED PREV.
Mais informações: 3312.7474 

Number One – Descontos de 20% nos cursos de idiomas 
para servidores filiados e de 15% para seus cônjuges, filhos e 
dependentes legais. Convênio não se aplica às aulas individuais. 
Mais informações: 3312-8700

Pneus e Borracharia Avenida – Através desta 
parceria firmada pelo SSPMU, os servidores filiados têm 
desconto de 5% sobre o preço de pneus multimarca a partir do 
aro 14, e de 10% nos demais produtos comercializados.
Mais informações: 3311-1410

Prepara Cursos – Servidores filiados têm desconto de 
44% a 49%, além de isenção de matrícula e material.
Mais informações: 3333.0083

Projeta Cursos – O Convênio assegura aos servidores 
filiados e dependentes de 1° grau, 100% de desconto na 
matrícula, 15% de desconto nas mensalidades e serviços no 
Centro de Beleza.
Mais informações: 3322-5222

Psicóloga Edvane Cipriano – Servidores 
sindicalizados, seus cônjuges e filhos terão desconto de 50% 
nos atendimentos de psicoterapia.
Mais informações: 99652-5662

Psicólogo Marcos Willian de Santana – 
Servidores filiados ao SSPMU, seus cônjuges/companheiros e 
dependentes legais, terão custo diferenciado no atendimento.
Mais informações: 98866-4408

Redeorto – O convênio com o SSPMU garante aos 
servidores sindicalizados, seus cônjuges, filhos, pais, sogros, 
dependentes e parentes até 2° grau, desconto de 10% nas 
mensalidades dos serviços de ortodontia.
Mais informações: 3312-7686

Rei do Óleo – Sindicalizados têm desconto de 10% nos 
produtos e serviços oferecidos. 
Mais informações: 3314-0855

Suprema Cursos – Sindicalizados, seus pais e filhos terão 
descontos em cursos oferecidos pela parceira (tabela de descontos 
em posse do sindicato) e os sindicalizados, exclusivamente, terão 
isenção da taxa de matrícula e material didático.
Mais informações: 3316.6888

Uninter – O servidor filiado e seus dependentes terão 
desconto de 10% na modalidade EAD e 10% na modalidade 
presencial, sobre o valor líquido das mensalidades, 
condicionado ao pagamento em dia.
Mais informações: 3317.2700

Unipac – Este convênio não inclui o valor da matrícula e se 
estende aos servidores filiados, que têm desconto de 15% na 
mensalidade paga até o 5° dia útil do mês de vencimento.
Mais informações: 3326.5600

Uniube – Servidores sindicalizados, pais, cônjuges, filhos, 
companheiros e enteados tem desconto de até 25% conforme 
a data do pagamento, nos cursos de graduação e, 20% na pós-
graduação, ambos na modalidade presencial. Para os cursos 
à distância, o benefício pode alcançar 15% de desconto no 
valor da mensalidade vigente. Não será possível acumular com 
outros benefícios como bolsas de estudo e crédito educativo.
Mais informações: 3319.6600 e 3319.8800
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Entidade sediou curso de certificação para o Ipserv
O Sindicato dos Servidores Públi-

cos Municipais de Uberaba sediou o 
Curso de Certificação Profissional para 
gestores do Ipserv, o Instituto de Pre-
vidência da categoria, e de institutos 
parceiros. Tesoureira da entidade sin-

dical, Edna Saito também fez o curso.
Foram três dias de qualificação, 

com aulas ministradas no anfiteatro 
do SSPMU, espaço que conta com 
equipamento multimídia e toda in-
fraestrutura para eventos. 

Essas certificações estão previs-
tas na Portaria n° 519/2011 do MPS, 
sendo que o curso tem objetivo de 
ajudar na tomada de decisões em se 
tratando dos investimentos feitos pe-
los institutos de Previdência.

SSPMU adquire cotas de imóvel 
em Caldas Novas

No início deste ano a Di-
retoria do SSPMU adquiriu 
cinco cotas no condomínio 
Jardins da Lagoa Condo-Re-
sort, em Caldas Novas (GO), 
com direito de usufruir do lo-
cal num total de 145 dias no 
ano. Apenas sindicalizados 
têm acesso ao espaço.

As acomodações são 
em um bangalô/casa de 95 
metros quadrados com capa-
cidade para oito pessoas. O 
imóvel tem três quartos com 
ar condicionado; sala e cozi-
nha conjugadas; é totalmente 
mobiliado e equipado com 
utensílios domésticos, e tem 
garagem para dois veículos. 

São 43 mil m² de área útil, 
anexo a um espaço de mais de 
70 mil m² de reserva ambien-
tal de proteção permanente, 
e uma ampla área de lazer; 
um completo parque aquático 
com piscinas para adultos, in-
cluindo hidromassagem; bar 
molhado; área infantil com 
piscina; ofurô, e loja de con-
veniência.

Para se beneficiar de 
todo esse espaço é preciso re-
servar a data do passeio junto 
ao SSPMU, através do email 
sspmu@netsite.com.br, com 
no mínimo 15 dias de ante-
cedência. Mais informações, 
ligue 3312-5559.

Quem foi aprovou!
“Adorei e descansei muito. A casa é novíssima, mobiliada 

e com os utensílios necessários: tem TV na sala e na suíte; ge-
ladeira; internet; portaria bem organizada, e ainda fornecem 
roupas de cama e banho. Os funcionários são bem treinados e 
educados. O Condomínio dispõe de piscinas limpíssimas, espa-
ço para jovens jogarem bola e ruas tranquilas para caminhada. 
Estão ampliando com a construção de novas casas; tudo tem o 
mesmo padrão, muito bom por sinal”. 

Marisa Borges, servidora da Secretaria Municipal de Saú-
de, foi ao Jardins da Lagoa com sua família

“Férias Divertidas e Culturais” 
mobilizaram a categoria

Com objetivo de proporcionar momentos de lazer e 
descontração ao funcionalismo, a Diretoria do Sindicato 
promoveu as “Férias divertidas e culturais do SSPMU”. 

A programação incluiu a exibição de filmes adulto e infantil,  
apresentação de palestra, tarde de beleza (feminino e 

masculino) e oficina de reciclagem para crianças e adultos. 

Sindicato contrata contadora para 
declaração do IR dos servidores 

Meia centena de servi-
dores sindicalizados fizeram 
sua declaração de Imposto de 
Renda com a contadora con-
tratada pelo SSPMU, este ano. 
O serviço foi oferecido nos 
meses de março e abril, pe-
ríodo que antecedeu o prazo 
final de entrega dos dados à 
Receita Federal. Através desta 
parceria com a contadora Éri-
ca Costa, da Atualizada Asses-
soria Costa, nenhum servidor 
filiado pagou pela prestação 
de contas ao leão.

Presidente do Sindicato, 
Luís Carlos dos Santos, reve-
la que a entidade está atenta 
às necessidades da categoria, 
por isso disponibilizou este 
serviço a custo zero. 

Filhos dos servidores ficaram de olho na telona durante as sessões de cinema infantil
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Dirigentes sindicais 
participaram de atos contra 

leilão de usinas da Cemig
Representantes de entidades sindicais, entre eles 

o SSPMU, participaram ativamente dos atos em defe-
sa da Cemig e contra o leilão das usinas de Miranda, 
São Simão, Volta Grande e Jaguara. Juntas, as quatro 
usinas são responsáveis por 50% da energia gerada 
pela Companhia Energética do Estado. 

A implantação da jor-
nada especial aos servi-
dores que têm filho com 
alguma deficiência e que 
necessite de cuidados es-
peciais tem sido insisten-
temente cobrada pelos 
diretores do SSPMU. Eles 
sustentam a solicitação 
com base no Decreto Le-

gislativo 186/2008, do Se-
nado Federal, que trata da 
convenção sobre os direi-
tos das pessoas com de-
ficiência, e na Lei Federal 
7.853/89. A regra diz que a 
administração pública deve 
dar tratamento prioritário e 
apropriado aos portadores 
de necessidades especiais.

Servidora da Saúde 
assume Tesouraria 

Integrante da Diretoria do Sin-
dicato – eleita em dezembro do ano 
passado – na função de segunda te-
soureira, a servidora da Saúde, Edna 
Saito, cumpre mandato classista 
desde o afastamento temporário de 
Angelo Guilherme Rocha Borges. 

SSPMU participou de Congresso 
sobre o momento sindical

Dirigentes do SSPMU partici-
param, em setembro, do Congres-
so Estadual da CSB (Central dos 
Sindicatos Brasileiros) em Minas 
Gerais. Os sindicalistas debateram 
o atual cenário político e econômi-
co do País, passando pela história 
do sindicalismo, as conquistas da 
classe trabalhadora e a luta contra 
a retirada de direitos históricos, 

conforme previsto nas reformas 
da Previdência e Trabalhista. 

A pauta também incluiu pa-
lestras sobre sindicalismo de 
base, papel das entidades sindi-
cais junto aos servidores públicos, 
as funções sindicais, ação coleti-
va, comunicação, redes sociais e 
assédio moral no trabalho, entre 
outros.

Os diretores do SSPMU, Juarez Almeida (Relações Sindicais) 
e Ednei Arsênio dos Santos (Patrimonial), e a assessora jurídica 
Ana Carolina Pacheco Resende

Sindicato integra diretoria da NCST/MG
Com o tema “Pela luta contínua da classe trabalhadora! Ne-

nhum direito a menos!”, o IV Congresso da NCST/MG teve a par-
ticipação do SSPMU. Durante o evento foi eleita, por aclamação, 
a diretoria da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas 
Gerais, que será comandada por Geraldo Gonçalves de Oliveira 
Filho, pelos próximos quatro anos. 

Vice-presidente do SSPMU, Carlos Humberto Costa, e o di-
retor de Relações Sindicais, Juarez Almeida, integram o corpo de 
dirigentes da NCST/MG.

Congresso da NCST foi marcado pela defesa dos direitos dos trabalhadores

Deputados estaduais da Comissão de Minas e Energia da ALMG e integrantes da 
Frente Mineira em Defesa da Cemig também participaram dos atos
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Unimed é a nova operadora do 
Plano de Saúde do funcionalismo 
Desde outubro a Unimed Uberaba opera o plano de saúde 

do funcionalismo da Prefeitura. Todo processo licitatório que 
culminou com a vitória da operadora foi acompanhado de per-
to pela Diretoria do SSPMU. A licitação teve valor de referência 
de R$177,68 per capita, mas a Unimed apresentou oferta de 
R$99,00 por servidor público para prestação de serviço no pra-
zo de 36 meses. 

Servidores fazem greve por 
melhores salários e condições 

de trabalho 
Após descartar reajus-

te salarial em 2017, a Pre-
feitura enfrentou greve de 
servidores, sob o comando 
do SSPMU. Posteriormen-
te a categoria acatou pro-
posta de recomposição das 
perdas salariais, da ordem 
de 10,10%, em duas vezes: 
5,05% em julho de 2018 e 

outros 5,05% em julho de 
2019.

Nos dois casos, também 
será aplicada a inflação do 
ano anterior e, havendo dis-
ponibilidade financeira, os 
índices serão aplicados em 
março, data-base da catego-
ria, totalizando 19% em dois 
anos. 

SSPMU amplia Assessoria Jurídica para melhor atender a categoria
A Assessoria Jurídica do SSPMU 

ganhou reforço para melhor atender 
à categoria. A Diretoria da entidade 
contratou mais duas profissionais 
para atuarem em prol do funciona-
lismo da Prefeitura e da Câmara, in-

forma o presidente Luís Carlos dos 
Santos.

O atendimento jurídico no SSP-
MU destina-se aos servidores sindi-
calizados, sendo totalmente gratuito. 
Até então o Sindicato oferecia asses-

soria jurídica nos casos de processos 
administrativos, tendo ampliado os 
serviços advocatícios em casos de 
pensão alimentícia, execução de ali-
mentos, guarda, divórcio, usucapião, 
reintegração de posse, entre outros.

Cobrança da CEF mobiliza 
dirigentes sindicais

A Diretoria do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba (SSPMU) vem reiterando 
à Prefeitura que intervenha junto 
à Caixa Econômica Federal a fim de 
que seja verificada a regularidade 
da cobrança da cesta de serviços 
mensal, feita pela instituição 
financeira aos correntistas. À Ad-
ministração, a entidade sindical 
lembra que as contas salário não 
tem ônus para o servidor/corren-
tista.

Sindicalistas se reuniram em assembleia na Câmara para tratar da pauta de 
reivindicações de 2017.  Servidores da casa também discutiram a possibilidade 
de paralisar as atividades ou mesmo entrar em greve

Vice-presidente do SSPMU, Carlos Humberto Costa e o presidente da Unimed 
Uberaba Vitor Maluf, ladeados pelo diretor de Mercado da operadora, Luciano Luzes, 
e a tesoureira do Sindicato, Edna Saito, na inauguração da clínica própria que irá 
atender aos servidores

Categoria deliberou pela paralisação em assembleia, assim como posteriormente 
decidiu acatar contraproposta do Governo Municipal

Fo
to

s:
 R

en
at

a 
G

om
id

e


