
 A luta do Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Campinas (STMC) na Campanha 
Salarial também é por você, aposentado/a e 
pensionista. 

 Queremos reajuste de 10,34% na 
aposentadoria, além de vale-nutricional de R$ 
1.076,20 para toda categoria. Nosso esforço é para 
que você, que tanto se dedicou à nossa cidade, 
tenha os mesmos benefícios dos servidores da 
ativa de Campinas. Também estamos lutando para 
que a primeira parcela do 13º salário dos 
aposentados/as seja paga em julho. 

 O momento é de crise econômica no Brasil, 
mas o Sindicato não abrirá mão dos seus direitos. 
Por isso, estamos em estado de greve! Veja tudo 
que a nossa diretoria fez neste ano para garantir 
um reajuste justo para os aposentados/as: 

 3 de abril: Começamos a nossa Campanha 
Salarial de 2017 #quemLUTAconquista;

 5 de abril: Protocolamos a pauta. Quere-
mos reajuste salarial de 10,34%, vale alimentação 
de R$1.076,00 e vale nutricional no mesmo valor 
para toda a categoria, além de diversas pautas 
específicas;

Julho/2017

 2 de junho: A Prefeitura convoca a primeira 
mesa de negociação, dois meses depois do início 
da campanha. O governo não fez uma proposta;

 9 de junho: O Sindicato participa da segun-
da mesa de negociação com o Executivo da 
Prefeitura Municipal de Campinas, que pede um 
prazo para oferecer reajuste. A Prefeitura alega que 
precisaria avaliar quanto entraria no caixa após 
duas medidas: o Programa de Regularização 
Fiscal (Refis) e antecipação dos dividendos da 
Sanasa.

 O Refis tramitou em regime de urgência na 
Câmara e foi aprovado. A equipe do STMC 
acompanha diariamente a situação financeira do 
governo e pressiona para que uma nova rodada 
seja feita. Entendemos o momento de grave crise, 
mas não podemos acumular perdas. Nossa luta 
continua!

 Queremos e vamos avançar em todos os 
setores! O Sindicato tem um papel fundamental na 
vida do aposentado/a e pensionista.  É a entidade 
que negocia os reajustes salariais, briga por 
benefícios, oferece suporte jurídico quando há 
necessidade e também outros serviços que 
promovem qualidade de vida e bem-estar. 

Aposentado/a e pensionista: 
Entenda nossa Campanha Salarial!



hoje na lista de prioridades do 

STMC. Queremos e vamos 

avançar em todos os setores. 

Temos projetos e pautas 

específicas de melhorias para 

diversas categorias, para que 

todos os servidores tenham o 

direito de usufruir dos mesmos 

benefícios. Não vamos recuar! 

 

 O Sindicato tem um papel 

f undamen ta l  na  v ida  do  

trabalhador/a.  É a entidade que 

fiscaliza as condições de 

trabalho, negocia os reajustes 

salariais, briga por benefícios, 

oferece suporte jurídico quando 

há necessidade e também outros 

serviços.     

 

 Além da representação e 

da luta pela garantia dos direitos 

dos servidores, o STMC conta 

com uma ampla estrutura e rede 

de serviços, mas queremos 

mais. Estamos ampliando o 

 Em maio, tivemos a 

eleição para o comando do 

Sindicato dos Trabalhadores no 

Serviço Público Municipal de 

Campinas (STMC). A Chapa 1, 

composta pela atual diretoria, foi 

a vencedora.   

 A vitória nos dá ainda mais 

responsabilidade. Serão mais 

quatro anos de luta para que toda 

a categoria avance e acumule 

ainda mais conquistas. 

 

 O Sindicato representa os 

servidores/as públ icos de 

Campinas e a Chapa 1 obteve 

46,6% dos votos válidos neste 

pleito. Foram 1292 votos. No 

to ta l ,  3037 serv idores/as 

part ic iparam do processo 

eleitoral.  

 Durante a campanha, a 

Chapa 1 assumiu compromissos 

i m p o r t a n t e s  c o m  o s  

servidores/as.  E todos estão 

serviço de salão de beleza para 

atender a demanda crescente e 

instalaremos a Farmácia do 

Servidor, a partir da parceria com 

a Drogabel, uma rede de 

farmácias do Rio Grande do Sul, 

que terá uma unidade para os 

nossos servidores/as. Os 

medicamentos terão preço de 

laboratório!  

 Queremos você, aposen-

tado/a, cada vez mais próximo da 

sua entidade sindical. Participe 

das discussões e das ações 

sindicais. Ajude a construir um 

Sindicato cada vez melhor e a 

luta por um serviço público de 

qualidade.   

 O STMC tem um enorme 

prazer em programar inúmeras 

atividades para todos/as que se 

dedicaram por anos ao nosso 

serviço público. Acompanhe e 

participe das atividades do seu 

Sindicato!

STMC trabalhará por mais conquistas
para o Servidor/a!

Quick Massage gratuitas 
todas as sextas-feiras. O 
benefício é feito por uma 

profissional especiali-
zada e promove 

relaxamento e bem-
estar para os usuários. 

A Esmalteria Maurina 
Cutri, inaugurada em 
novembro de 2016, é 

mais um serviço gratuito 
e que faz muito sucesso 
entre os aposentados/as 

e pensionistas.

Temos no Sindicato uma 
consultoria jurídica 

gratuita para 
aposentados/as e 

pensionistas. Tem algum 
problema? Venha falar 

com a gente!

Venha para o seu Sindicato e aproveite esses e outros benefícios! 


