OUTUBRO/2017

STMC é contra o parcelamento do salário
dos aposentados/as e pensionistas
O STMC enviou Ofício ao Governo
Municipal, Camprev e Secretaria Municipal
de Recursos Humanos questionando a
decisão da municipalidade em parcelar os
salários de servidores/as aposentados/as
e pensionistas, conforme noticiado no
Jornal Metro Campinas. Essa medida de
parcelamento NÃO PODE SER
IMPLEMENTADA porque fere
brutalmente os diretos das pessoas
idosas.
O Tribunal de Justiça determinou que o
munícipio se abstenha de usar o superávit
dos fundos de previdência.

O Camprev estava fazendo o uso deste
recurso para complementar a folha de
pagamento dos salários dos
aposentados/as e pensionistas, o que ﬁca
evidente a má gestão.
Por que o Governo de Campinas não
adotou as medidas corretas para evitar o
referido dano? Poderia ter feito, por
e xe m p l o, o C O R T E D O S
COMISSIONADOS !
O parcelamento dos salários fere a Lei
Federal 10.741/2003 que dispõe sobre os
direitos dos idosos/as, por isso, o STMC vai
lutar contra o parcelamento.

SEM RESPOSTA: STMC solicitou ao Camprev,
o pagamento do 13º para Outubro
O STMC solicitou ao Camprev, o
pagamento do 13º no mês de outubro. O
documento foi encaminhado no dia 3 de
outubro, mas até agora não obtivemos
resposta. O pagamento do 13º salário
para a categoria de servidores/as inativos
é a única válvula de escape considerada
um acréscimo de renda no ano. Apesar da
estagnação da inﬂação, os preços dos
produtos em geral sofreram aumentos
constantes.
Classiﬁcamos essa situação como
desrespeitosa aos servidores/as

aposentados e pensionistas, muitos
ﬁzeram empréstimos contando com esse
dinheiro e hoje estão com seu orçamento
no vermelho. Não iremos arredar pé,
queremos o pagamento imediatamente.

Galeria de fotos
A agenda de outubro foi repleta de atividades, veja algumas.

Dia do Idoso

Sessão de Cinema

Palestra sobre o Câncer de Mama

Ateliê Culinário

07/11 - Ginástica Laboral, às 09h;
09/11 - Aniversariantes do mEs, às 09h30;
13/11 - Dança Circular, às 09h30;
14/11 - Atelie do advento/Natal, às 09h;
16/11 - Meditaçao, às 08h;
17/11 - Bingo do mes, às 09h30;
21/11 - Café no Shopping, às 08h;
23/11 - manhA de Carteado, às 09h30;
´ às 07h30;
24/11 - Passeio do mes, saida
28/11 - Oficina Internet/Whatsapp, às 09h;
Todas Terças-Feiras - Reflexologia;
Todas Sextas-Feiras - Quick Massage.

