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migos servidores e servidoras, 

Ainiciamos os meses de agosto e 

setembro com a retomada das 

lutas e enfrentamentos pelos nossos direitos. 

Logo na primeira semana do mês, realizamos 

nossas plenárias na sede sindical para colocar 

em dia as informações e deliberar as tarefas 

conjuntas. 

Enfrentamos uma Campanha Salarial 

tendo que lidar com arbitrariedade de um 

Prefeito que não respeita o servidor público, seja 

ele da ativa ou aposentado. O reajuste salarial, 

enviado por Dr. Hélio para a Câmara, ficou em 

5,69%. Não podemos esquecer que o Prefeito 

elaborou um PL sem negociação com o Sindicato 

e com os trabalhadores, viajando para África do 

Sul, para assistir a Copa do Mundo. Isso que é 

“preocupação” com os servidores (as)!

Nossas pautas específicas estão em 

andamento e, diga-se de passagem, em 

cadência bem lenta. Em todos os setores temos 

demandas importantíssimas. Entre elas, vocês 

poderão ler com detalhes neste informativo 

alguns avanços e outras lutas que caminham. 

Neste mês inteiro, a diretoria está 

visitando os postos de trabalho do setor da saúde 

para informar sobre o direito à aposentadoria 

especial e insalubridade. Palestras, informativos 

e visitas estão fortalecendo o trabalhador para 

que faça uso de seu benefício, se assim o tiver. 

Nesta batalha já há conquistas.

As eleições sindicais estão agendadas: 

dias 19, 20 e 21 de outubro, todo trabalhador 

deve votar e exercer seu direito elegendo quem 

comandará a entidade nos próximos três anos. 

Reforçamos que a participação de todo servidor 

é importante neste processo.

Por fim, a Diretoria quer convocar a todos 

para tomar parte das lutas sindicais. É só com a 

união e força do servidor e servidora que vamos 

obter nossas conquistas. Visite a página do 

sindicato (www.stmc.org.br). Faça sua parte. 

Você faz a diferença.

Atualize seu cadastro!
  Pessoalmente, na recepção do sindicato (Rua Teodoro de Lima, 49, Cambuí).

  Por telefone ou e-mail, diretamente com o setor. Tel: (19) 3236-0668 (ramal 27, 

com Marcos Nunes). E-mail: cadastro@stmc.org.br

  Ou ainda pelo site www.stmc.org.br, na seção Espaço Interativo, acessando o link Atualize seu 

cadastro.

Editorial 

A HORA É ESTA!
Pela valorização da carreira do monitor e agente de educação infantil como professor PEB I

 A luta pela valorização da carreira do monitor infanto-juvenil e agente de educação infantil já é 

longa. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Recursos Humanos, já tem conhecimento 

suficiente de toda argumentação e provas legais que embasam o conteúdo desta reivindicação. Agora, 

o SINDICATO, os monitores e agentes de educação infantil  CONVOCAM  todos para um importante 

debate sobre o tema, que ocorre, no próximo dia 14 de setembro (terça-feira), às 18h, na Câmara 

Municipal de Campinas. O Executivo Municipal já está bem a par da causa, agora levamos o debate 

aos parlamentares, ampliando a toda sociedade civil. Participem da convocação, pais, alunos e 

comunidade devem estar presentes!

Retrospectiva da luta e sua organização:

  Desde 2008 a atual Diretoria do STMC assumiu a luta. Iniciou-se uma bateria de 

plenárias para discutir a questão da valorização da carreira;

  Em 2009, a Diretoria do Sindicato destacou uma assessoria jurídica exclusiva para tratar 

da pauta. Realidades nesta causa específica tiveram sucesso nos municípios de 

Diadema, São Paulo, Maringá, entre outros;

  Reivindicação entrou na pauta específica da Campanha Salarial de 2009 e 

se repete em 2010.

  Em 29 de setembro de 2009 – mobilização intensa reúne mais de 

200 profissionais da educação infantil no paço municipal. Pais e alunos 

participaram e o dia de protesto mostrou na prática as ações dos 

educadores com atividades pedagógicas como as desenvolvidas nos 

locais de trabalho. 

  Em 22/10/2009, Ato Público no Paço Municipal. Protocolo de 

Documentação e Dossiê do Trabalho Pedagógico, elaborado por 

profissionais de educação infantil, foi oficializado no Gabinete do 

Prefeito Dr. Hélio.

  Em 2010, após Etapa Estadual, delegados do STMC à Conae 

(Conferência Nacional de Educação) levam a reivindicação em forma 

de emenda para diversas etapas das conferências realizadas. 

  Em última plenária, realizada no Sindicato, monitores e agentes de educação 

infantil definem data, horário e organização do debate público. 

DEBATE PELA VALORIZAÇÃODEBATE PELA VALORIZAÇÃO
da carreira do MONITOR E AGENTE 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL como PROFESSOR PEB I

Data: 14 de setembro , às 18h
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Campinas 

TODOS AO DEBATE!! Até a vitória!

C o n q u i s t a s  e  e s f o r ç o s  s e m p r e ,  

Traba lhadores  vencem!
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Sindicato denuncia e Justiça obriga PMC a 
pagar servidor lesado pela administração

neste último mês, servidores que 

Nfizeram empréstimo consignado 

tiveram a desagradável notícia 

que o seu nome estava “sujo”, por culpa da 

administração! 

Dezesseis trabalhadores procuraram o 

Sindicato para fazer a denúncia. Mas, estima-se 

que cerca de 600 trabalhadores foram lesados 

pela PMC. A Prefeitura, depois de fechar um 

contrato de exclusividade com Banco do Brasil, em 

abril, deixou de fazer os repasses de empréstimos 

de consignados para outros bancos.  “Fiz um 

compromisso com a Prefeitura e Banco e no meu 

entendimento estaria honrado, pois foi 

descontado no meu holerite”, relatou um servidor.

Os servidores tiveram seus nomes incluídos 

no Serasa como inadimplentes, pois os valores 

foram descontados do salário, mas não 

repassados. Uma aberração!

O Sindicato apresentou denúncia no 

Ministério Público e na 1ª Vara da Fazenda Pública 

de Campinas (Exmo. juiz Mauro Iuji Fukumoto), 

que acolheu a ação civil, obrigando a Prefeitura a 

fazer o pagamento em 48 horas, sob pena de 

multa diária de R$ 50 mil. 

“Isto se configura como apropriação 

indébita por parte da administração, que em tese 

deveria gerir o que é do povo com a maior 

transparência possível”, declarou o advogado do 

sindicato, Ricardo Marcondes Marreti.

Exclusividade - A Prefeitura lucrou cerca 

de 18 milhões com negócio de exclusividade, que 

fechou em abril com o Banco do Brasil. A 

administração repassou toda carteira de crédito 

consignado dos servidores à instituição financeira, 

rompendo com outros 12 bancos. Por isso, teve 

que responder judicialmente pelo seu erro.

Não bastam os problemas que 

Nos servidores da saúde já 

e n f r e n t a m ,  c o m o  m á s  

condições de trabalho e falta de profissionais 

para atender a população, ainda têm que 

aguentar os erros do Governo Hélio.

 Os trabalhadores foram notificados que 

no mês de agosto seriam re-enquadrados no 

Plano de Cargo, Carreiras e Vencimentos e por 

isso teriam seus vencimentos reduzidos. O 

motivo: enquadramento feito em 2008. 

O trabalhador lesado procurou o 

SINDICATO, que ingressou imediatamente 

com ação para que a Prefeitura não 

efetuasse o desconto. Na segunda semana 

de agosto, três ações judiciais com vários 

p e d i d o s  d e  s e r v i d o r e s  t i v e r a m  

deferimento. Outras sentenças deferidas 

chegam diariamente no Sindicato. Quem 

estiver com o problema, procure a 

entidade. Os descontos não devem ocorrer! 

Fique de olho!

13 ° alário, $
        até quando teremos esse problema?

 É o segundo ano consecutivo que o Governo Hélio não honra com o seu compromisso! Mais uma 

vez, o trabalhador ficou de mão abanando porque a primeira parcela do 13° não foi paga em 30 de 

julho. O Prefeito não reconhece que por de trás desta conquista tem história de luta e muita mobilização 

dos trabalhadores (as)!

 Enquanto isso, as atenções estão nas campanhas 

eleitorais dos candidatos do Governo, que, diga-se de 

passagem, estão a todo vapor! E o trabalhador da PMC 

tem que engolir as desculpas esfarrapadas do Dr. Hélio, 

mais uma vez.

 O Sindicato já cobrou a Prefeitura com 

notificação extrajudicial e ingressou com ação 

judicial pleiteando o pagamento. Nesse momento 

aguardamos parecer judicial sobre a questão!

  Valor da Folha de pagamento 

equivalente ao 13°: 22 milhões

  30 de julho: Data de pagamento 

da 1ª parcela, estabelecida em acordo

  São: 16, 3 mil servidores na 

ativa e 6.700 (**) aposentados e 

pensionistas 

*(dados publicados neste mês na imprensa)
** (dados do Camprev)

 As datas para a eleição do STMC estão definidas: 19 (terça-feira), 

20 (quarta-feira) e 21 (quinta-feira) de outubro 2010. Os trabalhadores 

devem cumprir o seu direito de eleger a diretoria que estará à frente do Sindicato dos Trabalhadores do 

Serviço Público Municipal de Campinas nos próximos três anos.

 A Justiça prevaleceu - a decisão do Exmo. Juiz Saint-Clair Lima e Silva, da 5ª Vara do 

Trabalho de Campinas, publicada no dia 11/08/2010, reiterou as datas para da eleição do Sindicato, 

proposta pela Comissão eleitoral, portanto: 19, 20 e 21 de outubro de 2010.

 Infelizmente, com mais uma tentativa, a Chapa 4 teve o objetivo desordenar as eleições: além de 

burocratizar o processo (com inúmeras intervenções judiciais), também promove a desinformação, 

chamando eleição para agosto. Não dê ouvido a estes boatos! A eleição sindical é oficial e vai 

acontecer nos dias marcados pela Comissão Eleitoral, eleita democraticamente para coordenar o pleito.

  Em Edital publicado no D.O.M. e afixado em locais de trabalho conforme prevê estatuto da 

entidade sindical, a Comissão Eleitoral já havia deliberado sobre as eleições; dia, horário e data. 

Contudo, a Chapa 4 entrou com uma ação para antecipá-las. Resultado: houve nova audiência 

(10/08/2010), onde o juiz decidiu e reforçou os dias de eleição, indicados no Edital e que foram 

anteriormente marcados pela Comissão Eleitoral. 

 A eleição é um momento fundamental na vida sindical e para o futuro dos trabalhadores. 

Participe. Você é muito importante! Para mais informações acesse: www.stmc.org.br/

19, 20 e 21de OUTUBRO de 2010!

NÚMEROS

ELEIÇÕES SINDICAIS ocorrem nos dias 

Despropósito: 
Prefeitura quis descontar no trabalhador o seu próprio erro!

Você se lembra disso?

No ano passado, a história foi a mesma história, a Prefeitura alegou falta de recursos. O Sindicato entrou na 

Justiça e numa audiência de conciliação o pagamento ficou para agosto e setembro.
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