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“Festa do Servidor” edição 2016 será realizada dia 28 de outubro na AABB 
Saiba mais na pág. 6

Plano de Carreira da Fundação 
Cultural é aprovado em plenário 
com total apoio do SSPMU

Antiga reivindicação do SSPMU, o Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários dos servidores da Fundação Cultural de 
Uberaba (FCU) foi aprovado pela Câmara.  O novo plano bus-
ca a valorização do servidor público municipal em razão da 
eficiência e da eficácia dos serviços prestados; da capacitação 
profissional e do conhecimento adquirido; do desempenho 
profissional, e do comprometimento com o legítimo interesse 
da sociedade. Página 3

Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, acompanha junto à Mesa Diretora da 
Câmara votação do projeto que beneficia servidores da FCU

Sindicato defende 
aposentadoria especial para 
portadores de deficiência

A Diretoria do SSPMU está trabalhando 
para viabilizar no Município, a regulamenta-
ção de lei federal que trata da aposentado-
ria das pessoas portadoras de deficiência.

A legislação trás benefícios como a re-
dução do tempo de contribuição e da idade 
para se aposentar.

Leia mais nas páginas 2 e 3

Ampliação da Licença-paternidade de cinco 
para 20 dias é meta da entidade sindical 

Página 3

As Eleições 2016 estão chegando e o SSPMU 
preparou um guia para o voto consciente

As novas regras para disputar o pleito deste ano foram 
apresentadas pelo advogado Otoniel Inês Sobrinho, que 

atendeu convite da Diretoria do SSPMU.

Saiba mais nas páginas 4 e 5
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Gestão séria e de resultado é a nossa marca
Servidor! Dirijo-

-me a você para falar 
um pouco de nossas 
ações e também das 
nossas conquistas ao 
longo dos últimos 
sete anos. Assumi um 
Sindicato desacredi-
tado pela categoria, 
enfraquecido perante 
o movimento sindi-
cal; dívidas diversas e 

muitas reclamações por parte dos servi-
dores. Com um trabalho sério, compro-
missado com os interesses da categoria, 
aos pouco fomos ganhando credibilida-
de, respeito e acima de tudo força políti-
ca junto aos nossos representantes nas 
esferas Municipal, Estadual e Federal. 
Hoje, sem nenhum medo que errar, pos-
so lhes dizer que o SSPMU é uma insti-

tuição forte e respeitada, que tem servi-
do de referência para outros sindicatos 
que nos procuram em busca de apoio. 
Nosso trabalho é transparente, honesto, 
valorizando com muito zelo cada cen-
tavo aqui depositado. Foram muitas as 
conquistas; dentre elas quero aqui citar 
algumas que considero importantes: a 
suspensão das Súmulas Vinculantes 15 e 
16 que rebaixavam os salários dos servi-
dores para um valor menor do que o sa-
lário mínimo, atingindo de forma “efeito 
cascata” todas as demais faixas salariais. 
Um horror!!!. Outras conquistas: O Plano 
de Saúde; os Planos de Carreiras para os 
servidores da Prefeitura, autarquias e 
Fundações; equiparação do piso nacio-
nal dos agentes de endemias e de saú-
de; licença maternidade para seis meses; 
manutenção do diálogo com o governo; 
diversos convênios e parcerias. Mas o 

que julgo de suma importância na mi-
nha gestão, junto com a minha diretoria, 
é a nossa capacidade de ouvir, dialogar e 
de agir com parcimônia nos assuntos re-
levantes de interesse da categoria. Essa 
tem sido a nossa marca vitoriosa; embo-
ra alguns achassem que deveríamos ser 
mais afoitos. Muitos projetos importan-
tes e de interesse da categoria estão a 
caminho. É difícil falar de mim mesmo, 
mas, mais difícil ainda é agradar a todos. 
Quem me conhece mais de perto, sabe 
o quanto me dedico para fazer e dar o 
meu melhor; e fazer e dar o melhor aos 
meus companheiros (as) da PMU é uma 
grande satisfação. Vou continuar com 
esse mesmo propósito, afinal, tenho 
compromisso e acima de tudo compro-
metimento com aqueles que em mim 
depositaram essa grande responsabili-
dade. Um grande abraço!PA
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GESTÃO 2013/2016
Diretoria Executiva
Presidente: 
Luís Carlos dos Santos
Vice-presidente: 
Carlos Humberto Costa
Tesoureiro: 
Angelo Guilherme Rocha Borges
Diretoria Social: 
Luciente Rosa da Silva
Claudete da Silveira Mendes (licenciada)
Diretoria de Esportes: 
Ednei Arsênio dos Santos 
Carlos Silva Borges

Secretaria: 
Daniela Rocha Arantes
Avelino de Siqueira Neto
Diretoria Patrimonial:
Walter José Borges
Conselho Fiscal Efetivo:
Aguinaldo Adelino Garcia Bicho
Jozélia Barbosa dos Santos Botelho
Jaime Cardoso dos Santos
Suplentes do Conselho Fiscal
Junival Cardoso da Silva
Froner Batista Tristão
Silvio Roberto da Silva

A aposentadoria especial para o servidor portador de deficiência
O Governo Federal, através da Lei Com-

plementar nº 142/2013, regulamentou o § 1º 
do art. 201 da Constituição Federal, discipli-
nando a aposentadoria da pessoa com defi-
ciência segurada do Regime Geral de Previ-
dência Social – RGPS. Basicamente, a referida 
norma legal assegurou à pessoa com defi-
ciência segurada do INSS, aposentadoria nas 
seguintes condições: I - aos 25 (vinte e cinco) 
anos de tempo de contribuição, se homem, e 
20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segura-
do com deficiência grave; II - aos 29 (vinte e 
nove) anos de tempo de contribuição, se ho-
mem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, 
no caso de segurado com deficiência mode-
rada; III - aos 33 (trinta e três) anos de tem-
po de contribuição, se homem, e 28 (vinte e 
oito) anos, se mulher, no caso de segurado 
com deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) 
anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, se mulher, independen-
temente do grau de deficiência, desde que 
cumprido tempo mínimo de contribuição de 
15 (quinze) anos e comprovada a existência 
de deficiência durante igual período.

Conforme observado, a citada Lei Fe-
deral diz respeito, especificamente, à pessoa 
portadora de deficiência segurada do INSS 
(Regime Geral de Previdência Social - RGPS), 
portanto, em tese, não teria efeito erga om-
nes (para todos), incluindo-se, no caso, o ser-
vidor público municipal de Uberaba, face o 
mesmo ser regido pelo REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA – IPSERV, considerando, inclu-
sive, que os critérios para definição dos graus 
de deficiências (grave, moderado e leve) de-
vem ser estabelecidos em regulamento pró-
prio, que, no âmbito federal, já se encontra 
introduzido pelo Decreto 8.145/2013. No 
entanto, em casos semelhantes, diante da 

omissão legislativa, o STF tem reconhecido, 
em sede de Mandados de Injunção, o direito 
do servidor portador de deficiência, abrangi-
do por Regime Próprio, de se aposentar nos 
moldes previstos na Lei Federal 142/2013. 

Em nosso Município, o SSPMU vem ol-
vidando esforços junto ao IPSERV para ga-
rantir tal direito aos servidores municipais 
portadores de deficiência, através do esta-
belecimento de legislação municipal regu-
lamentadora, tendo, inclusive, através de 
sua assessoria jurídica, fornecido, ao referido 
Instituto, subsídios jurídico/legais para im-
plementação do necessário anteprojeto de 
lei, buscando evitar, assim, longos processos 
judiciais e a celeridade da resolução da ques-
tão a qual, espera-se, que ocorra até o final 
do presente exercício.

Carlos Giovanni V. Ribeiro
Assessor Jurídico/SSPMU
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Ação sindical

Trabalho de resultado
Com aval da Diretoria do SSPMU, a 

Câmara aprovou o Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários dos servidores da 
Fundação Cultural de Uberaba (FCU). 
A elaboração do plano que institui as 
carreiras de assistente, agente, técnico 
e analista de serviços públicos – as 
quais integram o Grupo de Atividades 
da FCU –, é uma antiga demanda do 
Sindicato, já mostrada no Jornal do 
Servidor.

Licença-paternidade é meta do Sindicato para 
beneficiar os servidores públicos

Ampliar a licença-partenidade 
dos servidores da Prefeitura é uma 
meta do SSPMU, que já solicitou ao 
Governo o envio à Câmara de uma 
proposição de lei que contenha be-
nefício. O pedido se justifica porque 
o projeto aprovado pela Câmara, em 
agosto, ampliando a licença de cinco 
para 20 dias consecutivos, deverá ser 
vetado pelo Executivo.

O texto, de autoria do vereador 
Edcarlo Carneiro, o Kaká Se Liga, em-
bora aprovado, recebeu parecer de 
inconstitucionalidade por conter o 
chamado vício de iniciativa, ou seja, 
deveria ter sido apresentado pelo 
prefeito. 

Neste sentido, deverá ser vetado, 
mas o SSPMU defende que junto com 
o veto seja também remetida à Câ-

mara uma proposição de lei com 
a chancela da PMU, contendo a 
ampliação.

A Diretoria do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de Uberaba 
(SSPMU) voltou a discutir junto com 
o Ipserv, a possibilidade de aplicação 
no Município, da Lei Complementar 
142/2013, que trata da aposentadoria 
das pessoas portadoras de deficiência.

A legislação trás benefícios como 
a redução do tempo de contribuição e 
da idade para se aposentar, mas para 
alcançar os servidores da Prefeitura 
é preciso uma lei municipal que a 
regulamente. Nesse sentido, serão 
atingidos os filiados ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba (Ipserv) e/ou 
ao SSPMU (Leia mais na página 2). 

Martinho Pereira (servidor), Luciene Rosa da Silva (diretora Social), Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, Flávio 
Garcia de Morais (servidor), Carlos Giovanni Ribeiro (assessor jurídico do Sindicato) e o presidente do Ipserv Evaldo 
Espíndola (o diretor de Esportes do SSPMU, Ednei Arsênio dos Santos também acompanhou a reunião). 
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SSPMU defende lei que trata da aposentadoria para 
servidores portadores de deficiência

Tá ligado? O SSPMU é contra a aquisição do imóvel onde atualmente 
funciona o Ipserv. Sabe porque? Dificuldades com acessibilidade e esta-
cionamento são apenas alguns dos problemas do prédio. 

Você sabia?
Somente em 2016 o SSPMU 

já encaminhou mais de 270 ofí-
cios para a Prefeitura, Câmara 
entre outros órgãos públicos e 
privados. Esses ofícios abordam 
variados temas de interesse da 
categoria.
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Em 2016, os eleitores brasileiros 
dos 5.568 municípios do País irão às ur-
nas escolher prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, para o mandato 2017-2020. 
O 1º turno das eleições municipais 

acontecerá no dia 2 de outubro e o 2º 
turno – nos municípios com eleitorado 
superior a 200 mil pessoas – no dia 30 
do mesmo mês, somente para a disputa 
majoritária.

Em todo País são 144.088.912 elei-
tores, sendo que Minas Gerais é o se-
gundo colégio eleitoral do Brasil, com 
15.692.484 habitantes aptos ao voto 
(10,89% do total nacional). Uberaba 
soma 224.864 eleitores, conforme dis-
ponibilizado pela Justiça Eleitoral.

A maioria do eleitorado local é for-
mado por mulheres (53%), enquanto 
40% tem idade entre 25 e 44 anos. 

Mais de 46,3 mil eleitores votarão 
pelo sistema biométrico (27% do eleito-
rado brasileiro), totalmente implantado 

em 1.540 municípios. Em outros 840 a 
votação será híbrida, como é o caso de 
Uberaba, que terá os dois sistemas. 

Por aqui, 25.758 eleitores utilizarão 
biometria e 199.106 o método manual.

As eleições serão realizadas das 8h 
às 17 horas, em todo País. A ordem de 
votação na urna é a seguinte: primeiro 
vereador, em seguida prefeito. O eleitor 
pode levar uma “cola” com os números 
dos candidatos, sendo cinco dígitos 
para vereador e dois para prefeito.

Em Uberaba, oito disputam o voto 
para prefeito – igual número postula o 
cargo de vice-prefeito –, enquanto ou-
tros 262 buscam uma das 14 cadeiras 
na Câmara de Vereadores. Deste total, 
19 são servidores públicos municipais. 

Prefeita Angela Mairink de Souza Pereira 
vice-prefeito Anderson Adauto 
Coligação Pra Uberaba Voltar a Crescer (PP e PT)
Nº de urna 11

Prefeito Paulo Piau Nogueira 
Vice-prefeito João Gilberto Ripposati
Coligação Somos Todos Uberaba (PMDB, PSD, 
DEM, PTB, PRB, PHS e PSDC)
Nº de urna 15

Prefeito Antonio dos Reis Gonçalves Lerin 
Vice-prefeito Samir Cecílio Filho 
Coligação Compromisso por Uberaba (PSB, PR, 
PMN, PEN, PRB, PROS, PT do B, PTN, PMB, PSL, 
PSDB, PHS, PSC, PPS, SD e PRTB)
Nº de urna 40

Prefeito Públio Emílio Rocha 
Vice-prefeito Josimar Rocha
Coligação Gestão Ética Eficiente - Uberaba Mais 
Humana e Sustentável (PV e PT)
Nº de urna 43

Prefeito Gledston Moreli da Silva 
(Dê da Só Faróis) 
vice-prefeito Herval Kobayashi 
Coligação O Novo de Verdade Para o Bem de Nossa 
Cidade (PPL e Rede)
Nº de urna 54

Prefeita Simea Aparecida de Freitas 
Vice-prefeito Eustáquio Reis
Coligação PSTU - PSOL 
(Frente de Esquerda dos Trabalhadores)
Nº de urna 16

Prefeito Luiz Renato de Oliveira Gomes 
(Froidinho) 
Vice-prefeito Juliano Batista (PRP)
Nº de urna 44

Prefeito Wagner do Nascimento Júnior 
Vice-prefeito Doutor Heleno
Coligação Uberaba Pode (PTC, PDT, PC do B e PMN)
Nº de urna 36

Conheça os candidatos a prefeito e vice nas eleições de 2016

As eleições municipais estão chegando e o SSPMU   trás um guia completo para você votar consciente

* A relação refere-se aos pedidos de registro de candidaturas feitos à Justiça Eleitoral. * A apresentação dos candidatos obedece a ordem alfabética.

Primeiro turno do pleito será no dia 2 de outubro
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Com objetivo de orientar e colabo-
rar com o servidor/eleitor, o SSPMU trás 
um guia para o exercício do voto, no dia 
das eleições. 

Data das eleições 
Domingo, dia 2 de outubro (primeiro 
turno)
Domingo, dia 30 de outubro (segundo 
turno, se houver)

Horário de votação 
Das 8h às 17 horas

Quem deve votar
O voto é obrigatório para os 
alfabetizados maiores de 18 e menores 
de 70 anos. O voto é facultativo para os 
analfabetos, os maiores de 70 anos e 
para quem tem 16 ou 17 anos.

Quais documentos levar
Para votar, leve um documento oficial 
de identificação com foto, tais como as 

carteiras de identidade, de trabalho e 
habilitação; certificado de reservista; 
identidades funcionais e o passaporte, 
além do título eleitoral, que ajuda 
encontrar o seu local de votação.

Posso usar celular na cabine de 
votação?
É proibido entrar na cabine de 
votação com telefone celular, 
máquina fotográfica, câmera de vídeo, 
equipamento de radiocomunicação 
ou qualquer instrumento que possa 
comprometer o sigilo do voto. 

É permitido fazer boca-de-urna no 
dia da eleição?
Não. A realização de boca de urna e 
qualquer outro tipo de propaganda 
eleitoral no dia da eleição é 
considerado crime eleitoral, e pode ser 
punido com detenção de 6 meses a 
um ano.

As eleições municipais estão chegando e o SSPMU   trás um guia completo para você votar consciente

Confira a relação dos 
servidores públicos 
municipais que 
disputam uma 
cadeira de vereador
Alex Oliveira (PP)....................................................11690
Professora Alzineusa (PSDC)  .............................27777
Andrea 2000 (PP)  ..................................................11800
Arnaldo Leite (PP)  .................................................11789
Baltazar da Farmácia (PRB)  ................................10010
Carlos Catapreta (PMN)  ......................................33233
Cassiana Rodrigues (PSL)  ...................................17100
Claudete Mendes (PMN)  ....................................33555
Deladier  / Magrão (PSD)  ...................................55515
Gabriel Mendes (PSL)  ..........................................17700
Professor Gugu (PCdoB) ......................................65123
Leandro Pão de Queijo Recheado (PV) ..........43210
Professor Karel (PSD)  ...........................................55055
Lu Fachinelli (PSL)  .................................................17190 
Márcia Campos (PT)  .............................................13133
Maria Paula Meneguello (PMDB)  ....................15400
Professora Mônica Rodrigues (PMDB)  ..........15015
Paulo Ferreira (PSL)  ..............................................17222
Rubério Santos (PMDB)  ......................................15300

* A relação refere-se aos pedidos de registro de 
candidaturas feitos à Justiça Eleitoral.

Vote certo, vote seguro!

Servidor participa de palestra sobre reforma eleitoral
Com objetivo de orientar os servi-

dores então pré-candidatos às eleições 
de 2016, o SSPMU convidou o advo-
gado Otoniel Inês Sobrinho para falar 
sobre as novas regras inseridas com a 
Reforma Eleitoral (Lei nº 13.165/2015). 

Membro da Comissão Eleitoral da 14ª 
Subsessão da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB)/Uberaba e especialista 
em direito eleitoral, Otoniel disse que as 
mudanças na legislação tiraram muito 
da criatividade das campanhas. 

Otoniel Inês Sobrinho fala para atenta plateia sobre as novas regras para as eleições de 2016 
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Servidoras da Prefeitura de Uberaba ganham “Tarde de Beleza”
Servidoras do Centro Administra-

tivo tiveram uma “Tarde de Beleza” e 
cuidados com a saúde, proporcionada 
pelo SSPMU, em parceria com a Clínica 
de Estética Harmonize. O evento faz 
parte das ações previstas no bojo do 
Projeto Biopsicossocial, visando ao 
bem-estar da categoria.

Quem participou pode fazer 
massagens e esfoliação, e receber 
importantes dicas de maquiagem e 
alimentação saudável, contou a dire-

tora Social do SSPMU, Luciene Rosa 
da Silva, uma das organizadoras do 
evento, junto com a coordenadora 
do Projeto Biopsicossocial, psicóloga 
Daniela Bernardes.

As atividades foram desenvolvi-
das pela nutricionista Gabrielle Silva 
Alves e Sabrina Nunes, da Harmonize, 
também organizadora do evento. De 
acordo com a dirigente sindical, a 
meta é levar este evento às demais 
secretarias da Prefeitura.

Geral
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Sabrina Nunes, Luciene Rosa da Silva, Daniela Bernardes 
e Gabrielle Silva, organizadoras da “Tarde de Beleza”

Vem ai!!!
O SSPMU solicitou e a Prefeitura 

concederá ponto-facultativo em 28 
de outubro (sexta-feira), para a re-
alização da já tradicional “Festa do 
Servidor”. O evento, que é um mar-
co na vida da categoria, tem por ob-
jetivo comemorar o Dia do Servidor.

A Diretoria do Sindicato já está 
trabalhando pelo sucesso da edição 
de 2016, que este ano será na AABB. 
A parceria permitirá à categoria 
usufruir de todas as instalações do 
clube de campo, um lugar agradá-
vel e muito acolhedor; perfeito para 
um dia de felicidade! 

Barraca do SSPMU faz sucesso no Café Julino
Com uma das barracas mais con-

corridas do Café Julino, o SSPMU par-
ticipou pela primeira vez do evento, 
que chegou à quarta edição em 2016. 
Promovido e organizado pela Chefia de 
Gabinete, através da Assessoria de Ceri-
monial da Prefeitura, o “arraiá” da PMU é 
sucesso entre a categoria, que o presti-
gia em massa.

O SSPMU levou pamonha e sua bar-
raca, também com decoração alusiva ao 
tema, “bombou”. Logo após o início do 
Café a fila já era grande para saborear a 

iguaria de origem indígena, que é mui-
to popular em Minas Gerais. Presidente 
do Sindicato, Luís Carlos dos Santos re-
cebeu vários servidores no local, bem 
como o prefeito Paulo Piau e a primeira-
-dama, Heloísa Piau.

Com ele estavam os demais direto-
res, Ednei Arsênio dos Santos (Esportes), 
Luciene Rosa da Silva (Social), Angelo 
Guilherme Rocha Borges (tesoureiro) e 
Walter José Borges (Patrimonial), além 
do vice-presidente Carlos Humberto 
Costa e integrantes do Conselho Fiscal.

Prefeito Paulo Piau e primeira-dama Heloisa visitam a barraca do SSPMU no Café Julino, 
promovido pela PMU, e são recebidos pela Diretoria da entidade sindical
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Tem novidade no SSPMU para  
melhor atender a categoria

O Estatuto do SSPMU foi alterado para melhor re-
presentar os servidores da Prefeitura e da Câmara. As 
mudanças foram definidas em assembleia-geral extra-
ordinária com a participação da categoria, sendo apro-
vada a criação de duas novas diretorias: Sindical e de 
Imprensa e Comunicação. 

As alterações no estatuto visam mais qualidade no 
trabalho prestado pelo Sindicato aos servidores, defen-
de seu presidente, Luís Carlos dos Santos. 

Fique ligado 
Os imóveis que comporão 
o Parque Colibri II têm 47 
m² de área construída, mas 
o lote, com 200 m², permite 
ao proprietário promover 
ampliações. Para facilitar 
esse processo, a construtora 
Laterza oferece projetos 
prontos, sendo três mode-
los diferentes.

Parque Colibri II é sonho transformado em realidade
Resultado de muito trabalho do SS-

PMU, o Parque Colibri II Residencial, é 
um empreendimento habitacional que 
tem o servidor público municipal como 
alvo prioritário. O empreendimento, 
que integra a faixa 2 do Programa “Mi-
nha Casa, Minha Vida”, atenderá famílias 

cuja renda familiar não ultrapasse R$ 5 
mil. 

Apresentado à Diretoria do SSPMU 
pela Companhia Habitacional do Vale 
do Rio Grande (Cohagra) e Construtora 
Laterza, o empreendimento está loca-
lizado a uma distância aproximada de 

300 metros do terminal Sudoeste. 
O servidor que adquirir um dos 

imóveis do Parque Colibri II terá isen-
ção das despesas de corretagem e de 
registro, bem como participará de um 
sorteio de móveis planejados para uma 
das residências. 

Diretoria do SSPMU acompanha apresentação do Parque Colibri II Residencial

Estamos de olho!!
À exemplo das principais centrais sindicais nacionais, 

o SSPMU também está mobilizado contra a aprovação do 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que vem 
sendo considerado uma das maiores ameaças ao serviço 
público brasileiro. Na relação de medidas que atingem 
diretamente o funcionalismo público da União, estados, 
DF e municípios estão o corte de 10% das despesas men-
sais com cargos de livre provimento; a não concessão de 
aumento à qualquer título, e a suspensão da contratação 
de pessoal. 

D
iv

ul
ga

çã
o



Geral

8

SSPMU e Funel promovem Copa do Servidor
Três categorias disputão os jogos da Copa Servidor Alves Sports, 

promovida em parceria pelo SSPMU e a Fundação Municipal de Esportes 
(Funel). As categorias são Livre Masculino, Master Masculino e Livre Femi-
nino, com idades mínimas respectivas de 18, 35 e 16 anos. 

Diretor de Esportes do Sindicato, Ednei Arsênio dos Santos revela 
que o evento atende as reivindicações dos servidores e têm a finalidade 
de integrá-los através do esporte. Os jogos serão realizados no ginásio 
poliesportivo do Sindicato.

Fique por dentro!
Com apoio do SSPMU, a Comissão 

Multidisciplinar de Atenção à Saúde 
do Servidor (COMASS) tem promovido 
palestras focadas na categoria. Este 
ano, equipes do SAMU acompanharam 
os temas “Ética x Relacionamento Inter-
pessoal” e “Saúde Mental”, enquanto o 
pessoal da Secretaria de Administração 
participou de palestra sobre “Bem-estar 
do servidor publico”.

Sindicato sedia partidas dos JEMG
O ginásio poliesportivo do SSPMU recebeu partidas dos Jogos 

Escolares de Minas Gerais (JEMG), que na etapa regional realiza-
da em junho, em Uberaba, reuniu 1.976 alunos-atletas, meninos 
e meninas. Com idades entre 12 e 17 anos a garotada disputou 
partidas nas modalidades de xadrez, basquete, futsal, handebol, 
voleibol, peteca e vôlei de praia. 

O ginásio do SSPMU sediou jogos de vôlei. Tesoureiro da 
entidade, Angelo Guilherme Rocha Borges também é arbitro e 
apitou as disputas.  Alunos-atletas disputam partida pelos JEMG em Uberaba
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