
“Eu Quero” auxílio nutricional

A Campanha Salarial 2016 foi lançada 
na Plenária dos Aposentados e 
Pensionistas, com o tema "Eu 
Quero!". O objetivo da Campanha 
Salarial deste ano é dar poder aos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
apostando na coragem dessa 
categoria historicamente combativa.
 
A Plenária dos Aposentados e 
Pensionistas abriu uma série de 
plenárias que debateram as pautas 
econômicas, gerais e específicas.
 
Os presentes na plenária aprovaram 
as pautas apresentadas. Também 
foram eleitos os membros da CPN. O 
titular será o trabalhador aposentado 
João das Graças, e o suplente o 
trabalhador aposentado Ayrton 
Aparecido Gomes.

As pautas aprovadas são:

O aumento real é a maneira de ganhar 
um valor que seja compatível com a 
vida econômica dos trabalhadores, 
pressionados pela alta dos preços e 
pela crise que ocorre no País

As pautas Econômica, Específica e 
Geral será remetida à Assembleia 
Geral, a qual você está convocado. 
Após esse procedimento, o Sindicato 
protocolará ofício na Prefeitura de 
Campinas com todas as pautas da 
categoria, e aguardará resposta para a 
negociação.
 
“Todos juntos somos fortes! Somos 
flecha e somos arco! Todos nós no 
mesmo barco, não há nada pra temer!” 
-  Chico Buarque.

Março/2016

 para todos os aposentados e pensionistas!

Dia 01/03/2016 tem Assembleia Geral no Paço Municipal
Horário: Primeira Chamada às 17h e Segunda Chamada às 17h30

Reajuste Salarial de 23%. O índice é 
composto da seguinte forma: 10,28% 
(perdas 2015) + 11,68% (reajuste salário 
mínimo) + 1,04% de aumento real;

Vale Nutricional no valor de R$ 1.017 para 
todos os aposentados e pensionistas;

Seguro de vida;

Hospital Público para os Servidores (as).



Agenda do mês de Março

04/03 - Dança Circular - às 14h30;
04 à 11/03 - Inscrições do Passeio;
09/03 - Plenária Mensal - às 9hs;
11/03 - Bingo - às 14h30;
14/03 - Ateliê de pedras - às 14h30;
18/03 - Sorteio Passeio - às 14h30;
31/03 - Passeio - saída às 7hs;
01/04 - Aniversariantes do mês - às 
14h30.

 Confira o mês de Fevereiro no seu Sindicato!

 Participe das atividades do STMC!
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