
Esclarecimento do STMC para a categoria 
Maio/2016

Primeira chamada às 17h e segunda chamada às 17h30

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Publico Municipal de Campinas 
(STMC) esclarece a sua categoria que a 4ª 
mesa de negociação realizada no dia de ontem 
(05/04/2016) foi exclusivamente Pauta 
Especifica da Saúde.
 

Essa escolha tem em vista as demandas 
reprimidas que preocupam os trabalhadores, 
como efeito, conseqüentemente recorrem ao 
Sindicato com denúncias de grande número 
de agressões físicas que tem comprometido o 
andamento dos trabalhos nas unidades 
básicas de saúde.
 

Portanto, houve entendimento da mesa 
de negociação que seria de extrema urgência 
tratar das  demandas da saúde, isso não quer 
dizer que as outras Secretarias estão bem, 
todas estão comprometidas com as más 
condições de trabalho.
 

É angustiante para a categoria como 
também para o Sindicato o que está ocorrendo 
no País.  Atravessamos um momento difícil,  

principalmente na vida do povo brasileiro, que 
já soma mais de 10,9% de desempregados no 
Brasil. Acrescenta-se isso ao descrédito de 18 
instituições pesquisadas que se tornaram 
menos confiáveis aos olhos da população 
brasileira.
 

Companheiros (as) o momento é de 
unidade. Ainda não saiu  a atualização do 
índice de custo de vida (DIEESE) até esse 
momento. Na próxima terça-feira, dia 10, está 
marcada a CPN para finalizar a Pauta da 
Saúde.
 

Na sequência, marcaremos a Pauta 
Econômica, pois ate lá teremos o percentual 
do DIEESE em mãos e faremos a Assembleia 
Geral para decidirmos os rumos da nossa 
Campanha Salarial.
 

Cada um de nós tem a obrigação de 
convidar mais um colega para vir a 
Assembléia, afinal, estamos em ESTADO DE 
GREVE, aprovado na ultima Assembléia 
Geral.
 

 sobre a !CAMPANHA SALARIAL  2016

Próxima mesa 
A próxima mesa de negociação foi 

marcada para o dia 10 de maio, às 15h, na 
sede da Prefeitura. Nessa rodada, o 
S ind icato ,  CPN e Admin is t ração 
continuarão a debater a pauta específica 
da Saúde. Também ficou acordado que 
haverá uma segunda reunião na semana, a 
ser definida na reunião de terça-feira.
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