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A Semana do STMC
O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) iniciou o mês de 

outubro com muitas atividades, posicionamento 

contra a PEC 241 e comemorações de 28 anos do 

STMC e 10 anos da Fesspmesp! Confira as notícias 

no informe semanal:

No início da semana, comemoramos o Dia Nacional 

dos Agentes Comunitários de Saúde intituido pela 

Lei Nº 11.585, de 28 de NOVEMBRO de 

2007.Profissionais de luta e de garra, os Agentes 

Comunitários de Saúde são pessoas que, 

diariamente, atuam nos núcleos familiares das mais 

diferentes comunidades de Campinas.

Na quarta-feira, tivemos a Plenária Mensal dos 

aposentados e pensionistas, na sede do STMC, 

quando eles receberam os informes do mês e 

notícias do segmento. A Plenária debateu Estatuto 

do Idoso, Outubro Rosa e segundo pagamento do 

reajuste salarial.

Também foi publicada a sanção do Prefeito Jonas 

Donizette para o Projeto de Lei nº 194/16, de autoria 

do Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

da afixação de cartaz informativo sobre o acesso 

gratuito de idosos às salas de cinema do Município.

No mesmo dia, os diretores do STMC se reuniram  

com o secretário de Saúde, Cármino de Souza e 

outros representantes da pasta para discutir itens 

da pauta dos trabalhadores (as). Esse foi o terceiro 

encontro entre STMC e SMS.

Na quinta-feira, o STMC se posicionou contrário a 

PEC 241 e o congelamento dos gastos públicos 

uma “ponte” para o caos no Brasil. O STMC sempre 

lutará contra políticas que promovam o retrocesso e 

a precarização do Serviço Público.

Ainda no dia 6, o STMC comemorou os 28 anos em 

defesa do servidor público e os 10 anos de trabalho, 

dedicação e defesa do funcionalismo público do 

Estado de São Paulo realizado pela Fesspmesp. 

Parabéns a essas duas entidades que representam 

o funcionalismo público com tanta honra e trabalho!

A sexta-feira foi dia de Dança Circular, com a 

professora Mairany. A atividade é aberta a ativos e 

inativos. Venha conhecer! Todos os meses temos 

uma data em nossa agenda. Fique de olho!

 STMC: 28 anos na luta pelos direitos!
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