
Os trabalhadores (as) da GMC não são 
respeitados e muito menos existe uma política de 
valorização humanizada nesta gestão. O Secretário 
de Segurança Pública Luiz Augusto Baggio não 
disse a que veio. Passaram-se quatro anos e ele 
sequer visitou uma Base da GM, que estão em 
situação VERGONHOSA.

É VEXATÓRIA e degradante a maneira como 
a Guarda é tratada. As Bases estão caindo aos 
pedaços! Um descaso total com o serviço público.

Baggio, que legado você deixa para GM de 
Campinas?

Há! Deixou! Uma enxurrada de sindicâncias, 
exonerações, perseguições, remoções, sem critério 
algum. Todas feitas com subjetividade maldosa, com 
capricho individuais e vaidosos.

O comando da GM – na sua gestão que foi 
nomeada se mostrou incapaz de fazer uma gestão 
imparcial, uma gestão em que se entenda o 
propósito da GM. Uma gestão harmoniosa, que dá 
resultado e valoriza seus trabalhadores.

- Vendo a forma como estamos hoje, os Guardas 
e n t e n d e m  q u e  n ã o  h á  v a l o r i z a ç ã o ,  
reconhecimento e condições de trabalho!

Cadê as Progressões, o Adicional de 
Risco de Vida? Progressões estas que estão 
previstas na Lei 12.986/07, artigos 19 e 20, anexo 
III.

Em vár ias  reun iões cobramos da 
Administração essas progressões. Alertamos sobre 
o período eleitoral, para que fossem feitas no tempo 
certo. Protocolamos Ofício no dia 7 de abril deste 
ano, com as devidas classes, já mostrando essa 
preocupação.

A Administração maldosamente esperou 
chegar a “quarentena” eleitoral para dizer NÃO as 
reivindicações da categoria.

Em resposta a isso, a GM fez dois atos em 
julho, cobrando posição da Administração. Na última 
reunião só ouvimos NÃO. Em Assembleia, foi 
decidido pelos trabalhadores (as) o  retorno a 
cobrança até parar a máquina administrativa após o 
período eleitoral.

Por isso, companheiros (as), vamos nos 
organizar e trazer mais trabalhadores (as) para a 
luta. Esse momento é de construção e união! Fique 
atento em nossos canais de comunicação! O 
Sindicato está na defesa do Guarda Municipal de 
Campinas e da população!

Agosto/2016

Secretário Baggio reafirma 
descompromisso com a Guarda Municipal!



A HERANÇA deixada pelo secretário de 

Primeira chamada às 17h e segunda chamada às 17h30
www.stmc.org.br Twit ter

Segurança de Campinas: descaso total!
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