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Categoria aprova pauta de reivindicações de 2017

Servidores reuniram-se em assembleia-geral na sede do SSPMU para deliberar sobre a pauta de
reivindicações. O funcionalismo da Prefeitura pede reajuste de 23% nos salários. Pág 3

Sindicato prestigia
homenagem Servidor
Destaque
Foto: Enerson Cleiton

Servidores da Prefeitura e da Câmara foram homenageados em cerimônia
emocionante, que lotou o anfiteatro da
PMU. Familiares e amigos prestigiaram
os agraciados com a honraria. Diretoria
sindical estava lá. Pág. 6
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Festa dos Servidores/Edição 2016, realizada pelo SSPMU, foi sucesso entre a categoria, que lotou as dependências do clube
da AABB. O Sindicato sorteou vários prêmios e também promoveu diversas atividades ao longo do dia, entre elas o bingo,
novidade que agradou o funcionalismo. Pág. 6.

Servidor do Arquivo Público, Luiz Henrique Caetano Cellurale, recebe o diploma das mãos do presidente do SSPMU,
Luís Carlos dos Santos, e da então dirigente do órgão,
Marta Zednik, em cerimônia comandada pelo presidente
da Câmara, Luiz Dutra.

Funcionalismo reelege
comando do SSPMU

Copa de Futsal agitou
servidores/atletas

Luís Carlos dos Santos foi reconduzido à
Presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, em eleição realizada em dezembro do ano passado. Pág. 4

Ginásio poliesportivo do SSPMU
sediou as partidas que mobilizaram a
categoria nos meses de outubro e novembro do ano passado. Pág. 8

ACOMPANHE NOSSAS AÇÕES ATRAVÉS DO SITE www.sspmu.com.br e Facebook

PALAVRA DO PRESIDENTE

Opinião

Reforma da Previdência não deve ser aprovada como proposto

Não deveríamos estar passando
por uma situação caótica e desesperadora que tem trazido preocupação
e insegurança a centenas de milhares de trabalhadores Brasil a fora.
Quando foi instituído o regime geral
de previdência no governo Vargas,
em 1.942, a intenção era de fato trazer segurança
e tranquilidade
a grande massa trabalhadora ao final de
sua vida laboral.
Irresponsavelmente,
governos que
o sucederam
utilizaram
os
recursos capitalizados durante
os 35 anos subsequentes em

obras como Construção de Brasília,
ponte Rio Niterói, dentre outras, que
diria faraônicas e desnecessárias, e
ainda grandes desvios de recursos
por políticos corruptos, programas
sociais meramente eleitoreiros e
pessoas de má índole que utilizaram
de forma irresponsável e corrupta os
recursos capitalizados.
Não fosse isso, tínhamos dinheiro para pagar as aposentadorias tranquilamente até 2035, sem ter que
mudar em nada. Agora estão querendo empurrar goela a baixo uma reforma que só prejudica quem contribuiu
a vida toda. Antes de fazer a reforma
da Previdência é premente fazer uma
reforma política que de fato extirpe
os corruptos e saneie os grandes salários e vantagens dessa classe.
Necessário se faz também, uma
reforma no sistema prisional. Bandido tem que trabalhar para pagar

o seu sustento a exemplo de outros
países; não a sociedade que trabalha,
paga seu imposto e não tem a devida
segurança. Servidor você também é
trabalhador como os demais. Una-se a nós, aos Sindicatos da região,
as Associações, as Centrais Sindicais,
as Federações, Confederações e entidades representativas. Não podemos permitir que o projeto de lei que
trata da reforma da Previdência seja
aprovado da forma proposta. Interaja contra tudo isso nas redes sociais.
Busque os políticos da região. Não
podemos pagar essa conta. Essa conta não é nossa. Isso vai nos prejudicar
terrivelmente. Não podemos aceitar
essa imposição. Se a Previdência está
quebrada, com certeza não fomos
nós que a quebramos.
Um forte abraço
Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU

Jurídico do SSPMU faz palestras para os servidores recém-nomeados

EXPEDIENTE

Os advogados do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), em parceria com a Casa
do Educador, vem promovendo palestras explicativas para levar aos servidores recém-nomeados informações, bem
como explicações dos direitos e deveres
dos mesmos, conforme o que preconiza
o Estatuto.
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Informativo do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba
(SSPMU)
Rua Tancredo Neves, 55 - 38061-370
Santa Marta - Telefone: (34) 3312-5559

Assim, o SSPMU juntamente com
sua assessoria jurídica fica à disposição
de todos os setores que queiram promover as palestras com seus servidores.
A Assessoria Jurídica do SSPMU, geralmente, está na sede administrativa
do Sindicato de segunda à sexta-feira
na parte da manhã para atendimento
presencial, sendo que pode também o
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Diretoria Social:
Luciente Rosa da Silva
Donizetti Lúcio Rodrigues da Silva
Silvio Roberto da Silva

filiado agendar com os profissionais um
outro horário para atendimento.
Além das orientações jurídicas no
Direito Administrativo, podem os servidores buscarem orientações em todas as
esferas do Direito.
Sérgio Cad
Advogado – assessor jurídico do SSPMU

Diretoria de Esportes:
Martinho Pereira
Clóvis Luis Ferreira/Trovão
Devani Aparecida de Paula
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
Suplentes:
José Barbara Neto
Tatiana Cardoso Pena
Daniel Vieira dos Santos

Ação sindical

Servidores aprovam Pauta de 2017
em assembleia-geral no SSPMU

*Fique por dentro

Documento já foi levado ao prefeito e ao secretário de Administração.
Agora os sindicalistas aguardam chamado do Governo para
iniciar as negociações.
Contendo 18 itens, a pauta de reivindicações dos servidores da Prefeitura
foi aprovada pela categoria em assembleia-geral realizada na sede do SSPMU,
dia 5 de janeiro. O funcionalismo aprovou reajuste de 23% nos salários, sendo
5% de aumento real mais a variação da
inflação de 2015 e 2016, que totalizou
18,15%, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

A pauta já foi protocolada na Prefeitura, com cópias para o prefeito Paulo
Piau e o secretário de Administração,
Rodrigo Vieira, que já recebeu os sindicalistas, sinalizando para o início das
negociações em fevereiro. Presidente
do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, lembra que a data base da categoria é em
março.

• Reajuste de 23% nos salários;
• Tíquete alimentação de R$620;
• Manutenção da data da liberação
do tíquete todo dia 7;
• Elaboração de um projeto de lei
segundo o qual, o presidente do
Ipserv deve ser escolhido através
de uma lista tríplice composta
apenas por servidores efetivos,
indicados pelo SSPMU, SINDEMU
e SINDAE;
• Pagamento do adicional de periculosidade aos condutores de motocicleta e vigias, e do adicional
de insalubridade, especialmente
para os servidores que atuam na
área da Saúde;
• Aumento do percentual do adicional de horas-extras aos sábados,
domingos e feriados para 100%;

Fotos: Divulgação

• Implantação do seguro acidente
de trabalho e doenças ocupacionais;

Sindicalistas levam a pauta de 2017 até o vice-prefeito de Uberaba, João
Gilberto Ripposati. Reunião teve objetivo de pedir apoio às demandas dos
servidores, contidas no documento.

• Fornecimento de uniforme e equipamentos de proteção individual;
• Instituição da bolsa auxílio educação para incentivar os servidores
a retomarem os estudos, entre
outros itens.
*Pauta 2017

Sindicato já negocia demandas da categoria com a Câmara
Presidente e demais diretores do SSPMU já
deram início às negociações sobre a pauta de reivindicações de 2017, com a Câmara. Os sindicalistas pedem 16,85% de reajuste nos salários, sendo
6,85% referente à inflação no período de 2015 e
2016 – conforme o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) – e 10% de aumento real.
O SSPMU pede ainda a fixação da data-base
da categoria em março; ajuste no tíquete-alimentação, de R$ 420,00 para R$ 650,00, e o incremento no abono salarial, dos atuais R$180,00 para R$
350,00.
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Nova Diretoria do SSP
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba
(SSPMU) já está sob o comando da nova Diretoria, eleita em dezembro do ano passado. A posse dos sindicalistas – gestão 20172020 – foi conduzida pelo presidente reeleito, Luís Carlos dos
Santos, dia 2 de janeiro de 2017.
O ato foi realizado no anfiteatro da sede do SSPMU. No comando da entidade, além do presidente e dois vices, são três secretários, sendo igual número de tesoureiros e de diretores de
Esportes, Social, Patrimonial, Relações Sindicais e Imprensa e Comunicação, e seis integrantes do Conselho Fiscal (três titulares e
três suplentes).

Fotos: Renata Gomide

Luís Carlos dos Santos assina documento de posse como presidente
reeleito do SSPMU

O presidente da Fundação de Ensino Técnico Intensivo (Feti), Eduardo Callegari, o secretário Municipal
de Saúde, Iracy Neto, e o vereador Ismar Marão (presidente da Comissão de Assistência ao Servidor)
prestigiaram a posse da nova Diretoria do SSPMU

Servidora da Saúde
preside o Conselho Fiscal
do Sindicato
Servidora da Secretaria de Saúde, Áurea Márcia
de Freitas foi eleita presidente do Conselho Fiscal
do SSPMU. Ela e outros cinco colegas de Prefeitura
integram o colegiado, sendo secretária Aparecida
Donizeti Ferreira Siqueira e membro titular Donizetti José de Sousa – ambos da Saúde –, e os deDirigentes sindicais, familiares e servidores acompanham solenidade de posse da nova diretoria
do SSPMU
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mais suplentes. Áurea foi escolhida pelos outros
conselheiros para presidir o colegiado.

Geral

PMU tomou posse em janeiro de 2017
Servidores foram às urnas escolher
seus representantes sindicais
A eleição da Diretoria do SSPMU
foi realizada dia 2 de dezembro. O pedagogo e técnico em Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho, Luís Carlos dos
Santos foi reeleito presidente da entidade. Ele encabeçou a Chapa “Servidores
Unidos, Sindicato Forte”.
Cerca de 17% dos funcionários pú-

blicos municipais aptos a votar – desde
que filiados há pelo menos seis meses
– compareceram às urnas, dispostas no
anfiteatro do Centro Administrativo da
Prefeitura.
O processo eleitoral foi acompanhado por uma comissão especial, também
formada por servidores.

Estamos de olho!!
Dirigentes do SSPMU estiveram no
Ipserv para obter informações sobre
o repasse dos recursos aplicados pelo
Instituto de Previdência no Banco
Santos S.A. Dos R$ 1.767.548,05 que
o Ipserv aplicou em abril de 2004,
cerca de R$ 900.000,00 já foram restituídos, sendo o último depósito feito
em 2015.

Fique ligado
O SSPMU pleiteia a implantação em
regime de urgência, da jornada especial para os servidores que têm
filho com alguma deficiência e que
necessite de cuidados especiais. Os
dirigentes sindicais solicitam que a
jornada de trabalho seja reduzida
sem compensação de horário ou encolhimento remuneratório.
De acordo com os sindicalistas, a
adoção dessa medida propiciará o
máximo desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades mentais
dos filhos dos servidores.
Comissão Eleitoral faz a contagem dos votos que levaram à vitória da chapa “Servidores Unidos, Sindicato Forte”

Sindicato integra coordenação
regional da NCST-MG

Fotos: Divulgação

Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, ladeado pelo coordenador regional
da NCST-MG /Triângulo, Raimundo José Rodrigues e o sub-coordenador, Carlos
Humberto Costa, também vice-presidente do Sindicato.

Vice-presidente do SSPMU, Carlos Humberto Costa foi
eleito, no final do ano passado, sub-coordenador da regional
Triângulo da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas
Gerais (NCST-MG).
Durante o evento foi apresentada a palestra “Organização
Sindical e Práticas Antissindicais”, com Geraldo Gonçalves de
Oliveira Filho, que é diretor da NCST (Nacional e Estadual) e
presidente da Federação Nacional dos Empregados em Instituições Filantrópicas e Religiosas.
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Festa do Servidor 2016: sinônimo de alegria
ços, além de toda área verde estiveram
a disposição da categoria. Presidente do
SSPMU, Luís Carlos, lembra que o contrato de locação do clube foi fechado justamente porque o servidor teria muitas opções para se divertir.
Ele coloca ainda que a Diretoria do
Sindicato primou por boas parcerias para
a realização da “Festa”, terceirizando praticamente todo o evento através da contratação de serviços como de portaria,
alimentação e segurança.
Vários prêmios foram sorteados pela
Diretoria do SSPMU, como seis motocicletas Honda 125 cc, zero quilômetro,
sendo uma delas exclusivamente para o
servidor filiado. A ganhadora do veículo,

Maria Isabel Leal Félix, da Secretaria da
Saúde, foi às lágrimas de emoção.
Outros prêmios sorteados foram bicicletas, climatizadores de ar, microondas,
tanquinho, TVs de 32” e muito mais, destaca a diretora Social, Luciene Rosa. Boa
parte dos brindes foi adquirida pelo próprio Sindicato, e outros doados por parceiros da entidade.
Novidade na “Festa do Servidor”
deste ano, o bingo foi sucesso entre a categoria. Foram 12 rodadas, mais a finalíssima com premiação em dinheiro (valor
arrecadado com a venda das cartelas),
conta Luís Carlos, que adianta: “Ano que
vem vamos repetir a dose, porque a categoria aprovou”.

Fotos: Enerson Cleiton

Sucesso total a “Festa do Servidor” –
edição 2016, promovida pelo SSPMU, em
outubro do ano passado. Atrações musicais e de dança; diversos jogos e brincadeiras; comida boa e farta, e muitos prêmios,
foram oferecidos ao longo do evento, que
lotou a sede campestre da AABB.
Mais de 6.000 mil servidores da Prefeitura e da Câmara, e seus familiares,
se divertiram na festa em homenagem à
categoria. O dia de céu azul e sol quente
foi perfeito para que todos pudessem se
divertir à vontade, usufruindo de toda infraestrutura da AABB.
As piscinas adulto, infantil e coberta;
campo de futebol; ginásio poliesportivo;
churrasqueiras; sauna, entre outros espa-

SSPMU prestigia entrega do diploma de Servidor Destaque
Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, compôs a mesa dos
trabalhos durante a cerimônia de entrega do diploma de Servidor Destaque de 2015. O evento promovido pela Câmara homenageou 31 funcionários públicos, do próprio Legislativo (escolhidos entre os colegas)
e da Prefeitura (indicados pelas secretarias, fundações e autarquias).
“É através do trabalho de cada um de vocês, seja executando uma simples tarefa, seja em complexos projetos, que a cidade se beneficia do
serviço público”, lembrou Luís Carlos ao se pronunciar no evento. Ainda segundo ele, o Sindicato busca dar total suporte para que exerçam
suas atividades com dignidade, respeito e infraestrutura.
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Foto: Renata Gomide

Presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos discursa na cerimônia de entrega
do diploma Servidor Destaque

A Diretoria do SSPMU reuniu-se
com os vereadores da legislatura 20172020 com objetivo de apresentar-lhes
as demandas dos servidores, tanto da
Prefeitura quanto da Câmara. O grupo
foi recebido na sede da entidade, reinaugurada em 2016, após completa repaginação. “Contamos com o apoio do
Legislativo nas solicitações de interesse
da categoria”, disse o presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos.
Atenderam ao chamado do Sindicato os vereadores Luiz Dutra (presidente
da Câmara), Franco Cartafina, Almir Silva, Thiago Mariscal, Alan Carlos, Agnaldo Silva, Fernando Mendes, Ronaldo
Amâncio, Cleomar Barberinho e Rubério
Santos, que é servidor de carreira.

Servidores acompanham palestra
sobre a reforma da Previdência
Mais de 150 pessoas assistiram
à palestra “Reforma da Previdência e
Previdência Complementar do Servidor Público” promovida pelo SSPMU
em parceria com a OAB/Uberaba, em
novembro do ano passado, no anfiteatro da Prefeitura.
O tema foi apresentado pelo vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional

dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), mestre em Direito
Previdenciário, Décio Bruno Lopes.
O especialista abordou desde o
nascimento da Previdência e sua consolidação; amadurecimento e crise,
bem como vários pontos que serão
tratados na reforma do sistema previdenciário. O texto do Governo Federal já está no Congresso Nacional.

Foto: Divulgação

SSPMU reúne
vereadores para
apresentar demandas
da categoria

Geral

FALE INGLÊS EM 4 SEMESTRES*

*No curso Dynamic Originals – básico ao pré-intermediário.

• Inglês diverrdo, rápido e eﬁcaz para todas
as idades e objeevos.
• Ferramentas online exclusivas que
ampliam o aprendizado para além da sala
de aula.
• Possibilidade de aulas personalizadas com
ﬂexibilidade de local, dia e horário.
• Preparação para os principais exames
internacionais de proﬁciência da língua
inglesa.

INVISTA CERTO:
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Diretores do SSPMU fazem curso de brigadista
do curso é garantir alvará para funcionamento do Clube do Servidor, ainda
em fase de instalação, no bairro Leblon. O curso foi dividido por temas,
sendo primeiros-socorros e combate
a incêndio, com aulas teóricas e práticas. Ao final, todos receberam certificado de participação.

Foto: Divulgação

Diretores do SSPMU participaram
do curso de Brigada de Incêndio, promovido pelo Copo de Bombeiros. As
atividades foram desenvolvidas em
janeiro no Centro de Treinamento da
corporação, localizado na Univerdecidade.
Objetivo do SSPMU em participar

Sindicalistas fazem curso de brigadista com aulas de primeiros-socorros e combate à incêndio
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Copa Alves Sports
de Futsal movimenta
categoria
Servidores de várias pastas participaram da Copa Alves Sports de Futsal, cuja
primeira edição, em 2016, foi vencida pela
equipe da Funel A – por cinco gols a um,
contra o time do Codau. O evento promovido pelo SSPMU em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer teve
objetivo de integrar a categoria através da
atividade esportiva.
Os jogos foram realizados no ginásio
poliesportivo do SSPMU com a participação de servidores das secretarias de Trânsito, Saúde, Serviços Urbanos e Educação;
Centro de Controle de Zoonoses; Codau
e a própria Funel. A campeã levou o troféu “Arquimedes de Oliveira Bessa”, em
homenagem ao ex-presidente do SSPMU,
morto ano passado.

