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O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 

Público Municipal de Campinas (STMC) atua, 

diariamente, para representar e defender os 

servidores públicos, em busca de melhores 

condições de trabalho, carreira e salário! 

Na terça-feira, o Coordenador do STMC, 

Tadeu Paranatinga esteve em Brasília para debater 

com deputados um projeto nocivo contra os 

trabalhadores (as). O PLP 257/2016, em votação 

na Câmara, prevê um desmonte ao serviço 

público e retirada de direitos trabalhistas. 

No mesmo dia, o STMC se posicionou 

contrário a retirada dos guardas das unidades 

escolares, anunciada pela Prefeitura. Ofício foi 

protocolado para revogar a mudança. Deixar de 

atender a Educação para suprir as necessidades da 

Saúde e Esportes é tapar o sol com a peneira.

Na quarta-feira, os aposentados e 

pensionistas se reuniram em Plenária Mensal 

para discutir temas importantes para o segmento, 

entre eles a Campanha Salarial 2016, Reunião com 

Camprev e a Sexta Parte. 

A GM se reuniu também em Plenária 

Mensal na quinta-feira, para dar continuidade ao 

debate sobre a finalização do PCCV (Plano de 

Cargos e Carreiras) e as Progressões. Essa 

reunião da continuidade aos debates anteriores 

sobre os artigos  que são estruturais do Plano.

Ainda na quinta-feira, a Prefeitura de 

Campinas editou e publicou o Decreto que institui a 

Comissão Permanente de Negociação e seus 

membros. A publicação no Diário Oficial foi 

acordada em ação de conciliação no dia 1º  de abril.

O acordo prevê uma série de rodadas de 

negociação, uma por semana, a partir deste mês. A 

partir da Segunda semana de abril até a primeira 

semana de maio serão realizadas as reuniões 

semanais, que tratarão das pautas Geral, 

Específicas e Econômica. O Sindicato aguarda 

data da primeira reunião ser definida pela PMC.

Na sexta-feira, foi dia de Cinema no STMC. 

O Sindicato escolheu o filme ‘Um Sonho Possível’, 

de 2009, com Sandra Bullock. A história mostra 

como o acolhimento e solidariedade podem 

mudar a vida de todos nós. 

STMC em defesa dos trabalhadores (as)!

Contra PLP 257 Plenárias - Aposentados e GM


