
O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Campinas (STMC) dá 
as boas vindas ao funcionalismo público de Campinas, novos trabalhadores 
e trabalhadoras! 

A  partir de agora, como servidor público, você é membro de uma categoria 
de muitas lutas e conquistas!  O STMC representa mais de 21 mil 
servidores, entre ativos e inativos, com um número significativo de 
sindicalizados (as).

O STMC é uma entidade coletiva, fundada em 1988, que defende os direitos 
trabalhistas  e da valorização da carreira do servidor público.

Lutamos pelo trabalhador, para que ele tenha condições adequadas de 
trabalho, salário e carreira!

É de fundamental importância que o trabalhador esteja sempre a par de 
seus direitos e deveres. Somente assim é possível enfrentar injustiças e 
desigualdades!

Desde sua criação na década de 80, o Sindicato vem obtendo vitórias 
essenciais para a categoria. Uma das maiores foi a redução da jornada de 
trabalho para 36 horas semanais, que ocorreu em 1998.

Venha fazer parte
dessa história!

www.stmc.org.br
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Caro servidor e servidora,
Sejam bem vindos!

Acesse:



O STMC é a união dos trabalhadores 
que atuam no Serviço Público 
Municipal de Campinas, em busca 
de condições de trabalho e qualidade 
de vida.

Conhecer o papel da entidade de 
classe já é um grande passo para se 
empenhar na luta pela defesa de seu 
emprego e carreira na conquista de 
uma sociedade mais justa e 
igualitária para todos.

Aqui é o seu lugar!

Os servidores têm vez e voz dentro do Sindicato. E justamente por isso,
 preparamos atividades especiais voltadas para o segmento. Veja as vantagens!

Um Sindicato de luta, democrático e independente!

Participe das atividades!
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