
Aposentados (as) mostram disposição

A Campanha Salarial 2016 encerrou com 
conquistas para a categoria: conseguimos 
arrancar o Índice Inflacionário da 
Administração, assim como nos vales 
Alimentação e Nutricional.

A nossa Greve deste ano durou 22 dias. 
Ela foi encerrada no dia 13 de junho, 
mediante Acordo Judicial, homologado 
em Audiência de conciliação. O acordo foi 
reajuste salarial de 9,33% (ICV do 
Dieese), em duas parcelas de 5% em 
maio (Retroativo) e 4,33% em setembro. 
Para o Vale Nutricional será aplicado o 
índice integral de 9,33% em maio.

O Vale Nutricional dos aposentados, 
conquistado em 2013 pelo STMC, 
passará de R$ 120 para R$ 131,20. O 
valor ainda não é o suficiente, 
continuaremos a lutar para que seja 
integral. 

O benefício atinge 4.967 companheiros 
(as), ou seja, mais da metade do 

segmento! E vamos continuar lutando 
para estendê-lo a todos! Os Aposentados 
(as)  e Pensionistas merecem respeito!

O VALE NUTRICIONAL possui um 
significado real na vida dos Aposentados e 
Pensionistas, é uma luta de duas décadas 
e que há 3 anos é reajustado devido ao 
pedido do Sindicato. A conquista é apenas 
o começo da isonomia de benefícios entre 
ativos e aposentados. É um caminho sem 
volta!

Essa Greve ficará guardada em nossas 
memórias,  pois os aposentados 
marcaram presença massiva no 
movimento. Mesmo embaixo de chuva, os 
trabalhadores fizeram passeata e 
mantiveram o pé firme no Paço Municipal, 
nos dias longos e frios! 

O Sindicato reconhece a força do 
segmento e faz questão de reafirmar seu 
compromisso de luta pelos Aposentados e 
Pensionistas! 

e muita garra na luta!
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Baú de Histórias:
A história de Aparecida 

Cassiolato, servidora pública e 
que se aposentou na rede em 
1998, se mistura com a história 
da Educação públ ica do 
município. Foram 18 anos 
dedicados a construção da rede 
de ensino de Campinas, em 
busca de melhores condições e 
atendimento a população.
 

Cida, como é conhecida, 
é apaixonada pelo trabalho e foi 
professora do 1º ao 4º ano do 
Ensino Fudamental. Entrou na 
PMC em 1980 e deu aula em 
sete escolas. Fez história ao 
conseguir, no final da década de 
80, uma creche no Santa 
Mônica, que hoje leva seu nome.
 

“Foi um tempo muito bom. 

A gente tinha liberdade na sala 
de aula, fazia teatro, fazia 
comédia. Teve lugares difíceis, 
mas foi um tempo também de 
muita luta!”, disse ela em 
entrevista concedida ao STMC. 
 

Cida conta que, na época, 
a s  c r i a n ç a s  p r e c i s a v a m  
atravessar a rodovia para irem à 
escola, no São Marcos. “Foram 
quatro anos de luta para 
conseguir a creche. E quando 
terminou de const ru i r,  a  
comunidade escolheu o meu 
nome para colocar”, afirmou. A 
creche foi inaugurada em 1989.
 

Aposentada,  é  uma 
freqüentadora entusiasta da 
Dança Circular no Sindicato, 
além de adorar trabalhar com 

artesanato.  No iníc io da 
aposentadoria, dedicou-se por 
10 anos na Pastoral da Criança. 

Hoje, faz parte de um 
grupo que acolhe haitianos  que 
se alocaram nos bairros Jardim 
Florence I e II, na região do 
Campo Grande. Cida é uma de 
muitas trabalhadoras que 
ajudaram a construir Campinas. 
O Sindicato agradece a ela por 
dividir a sua história!

04, 05 e 06 - Retirada dos convites para a Festa Julina;
09 - Festa Julina - para os Aposentados e Pensionistas;
29 - STMC no Paço;

Agenda de JULHO

Aparecida Cassiolato

Vozes da Greve:

‘Pelo que nós tivemos no começo, 

que saímos do zero, houve um 

avanço muito bom. E o trabalhador 

não teve o dia descontado, que foi 

ótimo. O movimento foi massivo, com 

bastante gente. O pessoal me liga e 

pergunta como foi, e eles têm ficado 

felizes com o resultado, pois não teve 

prejuízo para o trabalhador (a).’

‘Foi uma boa Greve. Tinha bastante 

gente e pelo jeito que o Prefeito falou, 

que não ia dar nada, acho que está 

ótimo o que conseguimos. Foi muito 

emocionante o dia que fizemos o 

c o r r e d o r  p a r a  r e c e b e r  o s  

companheiros da CPN. O Sindicato 

fez um bom trabalho! Foi no 

momento certo de parar.’

João das Graças

‘Foi uma Greve bem disputada por 
nós, mas difícil e longa. Até muito 
cansativa. O ajuste ainda não é o 
suficiente, mas vamos continuar 
lutando.Temos que ter mais união 
d o s  a p o s e n t a d o s .  F a l t a  
proximidade, vir mais no Sindicato 
para se preparar para a nossa luta! 
Precisamos nos unir para chegar à 
vitória!’

Maria Aparecida Frazão Sebastião Pereira de Souza

Todas as sextas-feiras - Massagem tipo Quick Massage, na sede do STMC 
(Rua Joaquim Novaes, 97, Cambuí), das 9h às 18h.
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