
Diretores e funcionários do Sindicato estão atuando para ajudar
trabalhadores, aposentados e pensionistas.

O objetivo é que servidores, aposentados e
pensionistas tenham o auxílio necessário do nosso
Sindicato.
“Em conjunto com o Ministério Público do Trabalho,
iniciamos uma força-tarefa no Sindicato para dar
suporte técnico e psicológico aos servidores. O
contato é feito por telefone. E, se for necessário,
também iremos atender presencialmente", diz
Jadirson Tadeu Cohen Paranatinga, coordenador-
geral do STMC. 
Nas nossas redes sociais, em mensagens no
WhatsApp e no SMS estão sendo enviadas
informações.  
Fiquem atentos e contem conosco! 

FORÇA-TAREFA DÁ SUPORTE AOS SERVIDORES
DURANTE PANDEMIA DA COVID-19

Rua Joaquim Novaes, 97, Cambuí. Maio de 2020

O STMC criou uma força-tarefa para dar suporte
aos servidores na ativa, aposentados e
pensionistas. Queremos ajudá-los em suas
demandas assistenciais, técnicas e psicológicas. 
Nossos diretores estão entrando em contato por
telefone. Mas também estamos atendendo
pessoalmente, quando é necessário.

SINDICATO PARALISA PARCIALMENTE ATENDIMENTO DO CS
PARANAPANEMA POR FALTA DE EPIS

Itens de proteção só eram entregues para trabalhadores que atuam com pacientes
suspeitos de Covid-19. 

No Centro de Saúde (CS) Paranapanema, os
funcionários de setores, como administrativo e
atendimentos em geral, não têm permissão para
usar os EPIs fornecidos pela Prefeitura. Apenas
os profissionais que atendem pacientes com
suspeita de Covid-19, estão recebendo itens
como máscara de proteção e luvas. Depois da
denúncia dos trabalhadores, e diante da
constatação do descaso e desrespeito pelo nosso
diretor de Saúde, Luciano R. Santos, foi decidido

paralisar parcialmente os atendimentos até que a
situação fosse resolvida e todos tivessem
garantidas condições dignas de trabalho.



O tema deste ano é 1º de Maio Solidário: Saúde, Emprego e Renda. 

STMC protocolou documento para agilizar negociação com a Prefeitura.

SINDICATO TEM AGENDA DE LUTAS NA CAMPANHA
SALARIAL E PROJETO CAMPREV  

O STMC protocolou um ofício em março na
Prefeitura de Campinas para a discussão das
pautas da Campanha Salarial. O objetivo era
agilizar o debate das reivindicações dos 

trabalhadores, mas até agora a Prefeitura não
sentou para iniciar as negociações com o
Sindicato. Mas o governo municipal foi rápido
para tirar direitos. Apesar de todos os esforços
do Sindicato e da categoria, os vereadores de
Campinas aprovaram por 24 votos a favor e 7
votos contra o Projeto do Camprev, que eleva a
alíquota da Previdência descontada dos salários
de  11% para 14%. 
O desconto de 3% nos salários foi autorizado
pela Câmara Municipal sem a participação dos
trabalhadores, já que as sessões estão
acontecendo de forma remota e pela internet. O
STMC vai tomar as medidas cabíveis para evitar
o corte de direitos dos trabalhadores. 

CENTRAIS SINDICAIS REALIZAM ATO CONJUNTO NO
DIA DO TRABALHADOR

A luta dos trabalhadores e o papel dos
sindicatos nunca foram tão importantes como
neste momento da história do Brasil e do
mundo. No Dia do Trabalhador, as centrais
sindicais, incluindo a nossa central CTB, farão
um ato virtual conjunto que será histórico. 
O objetivo é formar uma frente ampla de defesa
dos trabalhadores, dos mais pobres e da
democracia que sofrem com os ataques do
presidente Jair Bolsonaro.
O STMC está sempre ao lado dos servidores.
Nossa homenagem a todos os trabalhadores!

STMC Campanhas e Lutas @instastmc (19) 98165-7200 @stmcampinas


